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1. LOCALIZACIÓN.
O termo municipal de Mondariz Balneario localízase na comarca do Condado, situada ao sur da
Provincia de Pontevedra e limítrofe polo sur con Portugal. Ademais do devandito concello forman parte
da Comarca os de Mondariz, As Neves, Salvaterra de Miño e Ponteareas. A Comarca do Condado
limita ao norte e oeste coa área metropolitana de Vigo, polo leste coa comarca de Paradanta e polo sur
coa canle do río Moño que serve de fronteira con Portugal.

Imaxe de localización da comarca do Condado a partires de cartografía SIX da Xunta de Galicia.

O concello de Mondariz-Balneario é o máis pequeno de Galicia e un dos máis pequenos de España
cunha superficie duns 2.31 km² onde se localiza unha única parroquia (Nosa señora de Lourdes) que
con anterioridade ao ano 1924 no que se constituíu como concello independente formaba parte do
veciño concello de Mondariz.
Con anterioridade an anterior en 1904 segrégase o pobo de balneario da parroquia de Santa Eulalia de
Mondariz, onde se atopaba incluído, para crear a parroquia de Troncoso que en 1921 paso a estar
adicada a Nosa Señora de Lourdes. Posteriormente a parroquia foi recoñecida polo Concello de
Mondariz como Entidade Local Menor de Nosa Señora de Lourdes en agosto de 1924, pasando a
constituírse como concello independente o 25 de outubro dese mesmo ano.
O feito de constituírse como concello independente permitiu acadar certas infraestruturas e dotacións
como o Concello, fontes, etc., que aínda se están a empregar a día de hoxe.
Nos anos 30 o Concello viviu unha importante eclosión de establecementos hoteleiros; uns 16 hoteis e
outras 15 casas de aloxamento, favorecidas pola existencia do Gran Hotel Balneario, os cales en
conxunto permitían gozar aos visitantes e residentes das propiedades dos mananciais de augas
mineiro-medicinais descubertos a finais do século XIX. A Guerra Civil interrompeu o uso de moitas das
instalacións no seu cometido orixinal, e non foi ata a década dos anos 90 do pasado século cando a
actividade termal voltou a recuperar con forza o seu pulso.
Mondariz-Balneario atópase na confluencia dos ríos Tea e Xabriña os cales serven de límite polo norte
e leste co concello de Mondariz. Cara ao sur o terreo vaise elevando progresivamente, mais
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acentuadamente no suroeste pola presenza das abas do monte Landín por onde o concello limita cos
veciños termos municipais de Mondariz (sur) e Ponteareas (oeste).

1.1. A COMARCA DO CONDADO.
A comarca do Condado está constituída como se ven de comentar por 5 concellos, dos cales
Mondariz-Balneario é o máis pequeno deles representando tan só o 0.67% da superficie comarcal e o
1.55% da poboación actual, en tanto Ponteareas é o maior representando o 36.83% da superficie e o
54.75 da poboación (IGE 2015).
A evolución da poboación nos últimos 15 anos mostra un incremento no número de poboación censada
pero baséase nunha dobre tendencia na que se consolida e aumenta o número de habitantes nas
zonas máis dinámicas e próximas á área urbana de Vigo (Ponteareas e Salvaterra de Miño), en tanto
diminúe moi notablemente nos concellos do interior da comarca (As Neves e Mondariz). No caso de
Mondariz-Balneario dáse con respecto ao ano 2000 un mantemento da poboación aínda que no
primeiro decenio do século tivo lugar un certo incremento que nos últimos cinco anos se volveu a
perder.
Mondariz
Mondariz-Balneario
As Neves
Ponteareas
Salvaterra do Miño
Total

INE 2000

INE 2005

INE 2010

INE 2015

5,571
651
4,750
18,322
8,501

5,343
719
4,377
21,378
8,375

5,200
734
4,429
23,316
9,456

4,665
652
4,066
22,990
9,619

37,795

40,192

43,135

41,992

Evolución da poboación 2000-2015 na comarca do Condado Fonte: IGE.

No que atinxe á distribución da poboación nos distintos concellos, en tódolos casos agás no de
Mondariz Balneario nos atopamos cun cerno número de parroquias por concello (cunha media de 16
por concello) as cales conteñen un gran número de asentamentos que van dende os 99 en Mondariz
aos 224 en Ponteareas o que supón unha importante dispersión poboacional sobre o territorio.
No que atinxe ás densidades de poboación, Mondariz-Balneario presenta a maior de todas con 283
hab/km² duplicando a media provincial (123.14 hab/km²) e superando tanto a provincial (210.78
hab/km²) como a autonómica (92.39 hab/km²). Do resto dos concellos Ponteareas conta coa maior
densidade 183.04 hab/km² e as neves coa menos con 62.08 hab/km².
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Densidade de poboación nos concellos da comarca de O Condado. Fonte: IGE 2015.

Os datos comparativos de poboación e densidade comarcais recóllense resumidamente na seguinte
táboa:

Mondariz
Mondariz-Balneario
As Neves
Ponteareas
Salvaterra do Miño
Total

Superficie
(Km²)

(%) sobre
total

Poboación
(INE 2015)

(%) sobre
total

Densidade
(hab/km²)

Parroquias

Núcleos

85.1
2.3
65.5
125.6
62.5

24.96
0.67
19.21
36.83
18.33

4,665
652
4,066
22,990
9,619

11.11
1.55
9.68
54.75
22.91

54.82
283.48
62.08
183.04
153.90

12
1
13
24
17

99
3
189
224
199

341.00

41,992

123.14

67

714

1.2. A EVOLUCIÓN MUNICIPAL
Á hora de levar a cabo unha análise deste tipo, débese ter en conta tamén, tanto a propia realidade
poboacional local coma as circunstancias esóxenas ao territorio -que indubidablemente serán decisivas
cara ao crecemento desta área- como a influencia que exerce a súa inserción nunha zona territorial
situada no límite entre as áreas nas que a poboación medra e contrapostas a aqueloutras nas que os
asentamentos se están a despoboar de xeito progresivo, cara e cruz dunha realidade que describe o
momento actual que se está a vivir en Galicia, onde as zonas interiores ven como esmorecen os seus
efectivos poboacionais en tanto que as zonas costeiras gañan peso a costa esencialmente das
anteriores, acentuándose a pasos axigantados a fenda entre ambas. Mais, polo de agora, falarase da
realidade na configuración do concello.

1.2.1.

A PARROQUIA E A SÚA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Un dos principais sinais de identidade do rural galego son as parroquias, que constitúen o elemento
primordial da división tradicional do país. Con todo, hoxe en día, os fortes procesos urbanizadores dos
territorios urbanos e rurais, poden facer que nos cheguemos a cuestionar a valía da entidade parroquial
cara ás análises poboacionais e as súas correctas interpretacións.
Tal e como se sinalou con anterioridade, o concello de Mondariz-Balneario está formado por unha
única parroquia (Nosa Señora de Lourdes), na que segundo o INE existen tres asentamentos, como
son a vila de Mondariz-Balneario e os núcleos rurais de O Pazo situado ao suroeste do termo municipal
e San Pedro ao sueste, lindando neste caso co termo municipal de Mondariz. Esta parroquia como se
sinalou orixinouse tras unha primeira escisión de parte dos núcleos que configuraban a parroquia de
Mondariz e que posteriormente se constituíu en parroquia independente e logo en 1924 primeiro en
Entidade Local Menor e case seguidamente en Concello.

consultora galega s.l.u.

MEMORIA INFORMATIVA

5

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

Na seguinte táboa recóllese o censo do ano 1863, cando aínda Mondariz-Balneario formaba parte do
veciño concello de Mondariz, varios destes asentamentos deron lugar tanto á Vila de Mondariz como
conformaron os núcleos rurais de O Pazo e San Pedro.
Censo parroquia de Santa Eulalia de Mondariz 1863 (pxs 310-313)
Núcleo

Clase

Total edificacións

Além
Arco de Abajo
Argamal
Barro Alto de Abajo
Barro Alto de Arriba
Bouza
Bouzas
Carreira
Casares
Cela
Ceo
Costoya
Cotogrande
Castromau
Chan da Gándara
Eido de Abajo
Eira de Veiga
Estromil
Fojaco
Fraga da Barcia
Iglesia
Lagoa
Luvian
Mondariz
Morouzos
Outeiro do Ceo o Lamas
Outeiro de Troncoso
Paredes
Pazo
Pedreira
Portela
Puente
Regueira
Rocha
San Pedro
Sesteiro
Sobaco

Aldea
Aldea
Aldea
Lugar
Casarío
Aldea
Casarío
Lugar
Casarío
Aldea
Lugar
Lugar
Aldea
Aldea
Aldea
Lugar
Lugar
Lugar
Casarío
Lugar
Lugar
Casarío
Lugar
Aldea
Lugar
Aldea
Casarío
Aldea
Lugar
Lugar
Casarío
Casarío
Casarío
Lugar
Lugar
Lugar
Aldea

9
12
7
12
6
7
5
24
4
11
25
11
8
8
9
17
21
14
5
13
17
4
12
10
48
7
5
11
23
30
7
4
5
23
13
20
11

Edificacións habitadas
constantemente
9
8
5
12
4
5
5
18
4
9
18
10
7
8
8
9
14
14
5
9
15
4
10
6
37
6
4
8
14
21
5
3
4
18
8
12
9

Souto

Lugar

19

14

Troncoso
Val
Verdeal

Aldea
Lugar
Aldea

6
11
9

5
10
9

Total:
523
Fonte: Censos históricos do INE e elaboración propia

403

A continuación recóllense os tres primeiros censos do século XX (1900, 1910 e 1920) no momento no
que o Mondariz Balneario se comezou a desligar de Mondariz adquirindo un novo status.
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•

Censo do ano 1900.
Mondariz (Santa Eulalia)
Poboación
Arco
Ceo
Eiradaveiga
Fraga da Barcia
Gándara
Lajes
Lubián
Mondariz
Outeiro
Outeiro de Lamas
Outón
Paredes
Pazo
Pedreira
Plaza
Puente
Rocha
San Pedro
Sesteiro
Souto
Subaco
Troncoso
Verdeal

Entidade

Edificios

Poboación

Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar

9
22
14
14
28
14
14
7
13
6
14
27
19
30
104
7
12
24
44
22
25
28
8

30
84
19
47
94
47
32
20
45
20
21
84
64
91
382
30
26
83
89
67
89
88
37

Edif. a dist.<500 m de núcleos

5
Edif. a dist. >500 m de núcleos
4
Fonte: Censos históricos do INE e elaboración propia

•

15
20

Censo do ano 1910.

A continuación recóllense os tres primeiros censos do século XX (1900, 1910 e 1920) no momento no
que o Mondariz Balneario se comezou a desligar de Mondariz adquirindo un novo status.
Parroquia de Mondariz (Santa Eulalia)
Poboación

Tipo

Arco
Barro Alto
Bouza
Casares
Castromao
Cela
Ceo
Estromil
Fraga da Barcia
Lubián
Mondariz
Morauces
Outeiro de Lamas
Paredes
Pedreira
Plaza

Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
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Lugar

Edificación
destinada
a vivenda

Poboación

9
6
11
6
6
7
22
9
14
11
7
34
6
27
41
40

50
28
25
29
16
26
89
28
21
35
8
121
15
79
157
112
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Parroquia de Mondariz (Santa Eulalia)
Edificación
destinada
Poboación
a vivenda
Puente
Lugar
7
12
Sesteiro
Lugar
44
77
Souto
Lugar
22
50
Val
Lugar
7
16
Edif. a dist <500 m de núcleos
0
0
Edif. a dist >500 m de núcleos
9
7
Fonte: Censos históricos do INE e elaboración propia
Poboación

•

Tipo

Censo do ano 1920.
Parroquia de Mondariz (Santa Eulalia)
Poboación

Tipo

Arco
Arganal
Barroalto
Bouza
Casares
Castromao
Cela
Ceo
Estromil
Foxaco
Fraga da Barcia
Lubián
Mondariz
Morauces
Paredes
Pedreira
Plaza
Puente
Sesteiro
Souto

Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar

Edif a dist <500 m de núcleos

Edificación
destinada a
vivenda
16
4
8
9
8
7
5
23
6
3
12
13
8
30
22
49
33
5
41
19

Poboación
51
15
9
27
16
14
25
78
36
3
25
48
28
121
87
212
162
33
121
46

0
8

Edif a dist >500 m de núcleos

0
24

Mondariz-Balneario (Nosa Señora de Lourdes) antes estaban na de
Mondariz

Poboación

Tipo

Edificación
destinada a
vivenda

Poboación

Gándara
Pazo
San Pedro
Troncoso

Lugar
Lugar
Lugar
Lugar

28
31
39
86

115
124
179
340

Dende o 30 de novembro de 1924, Mondariz-Balneario convértese no concello
máis pequeno de España.
Fonte: Censos históricos do INE e elaboración propia
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Por último, analízase polo miúdo a dinámica da poboación do concello dende o ano 1930 o que implica
a descrición desa evolución na parroquia que o forma:
1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2011

2015

Mondariz-Balneario

602

599

441

413

472

495

530

552

610

530

O Pazo

81

91

93

70

64

46

34

31

31

29

San Pedro

91

95

95

90

110

109

98

76

89

93

Total

774

785

629
573
646
650
Fonte: INE e elaboración propia

662

659

730

652

Como se pode observar logo a partires do momento que comezou a figurar como concello nos censos
oficiais, Mondariz-Balneario experimentou un inicial crecemento poboacional que se truncou nos anos
50 e 60 por mor da emigración que viviu Galicia nese período, para a partires de aí iniciar unha senda
de moderado crecemento, impulsada polo tirón da Vila e en menor medida polo núcleo de San Pedro
en tanto no que caso do núcleo de O Pazo, o número de habitantes segue a diminuír dende os anos 50
do século XX.

1.3. A ESTRUTURA DA POBOACIÓN
No que atinxe á distribución da poboación por idades dentro do concello de Mondariz-Balneario
obsérvase, segundo datos do INE de 2015, que o 12.27% dos habitantes ten menos de 16 anos,
mentres que o grupo entre 16 e 64 anos acada o 63.04%, e os maiores de 65 anos supoñen o 24.69 %
restante.Se comparamos este dato coa Comarca podemos observar que Mondariz-Balneario se
mantén nun certo termo medio entre os concellos máis dinámicos e polo tanto con maior número de
efectivos entre poboacións máis novas e os máis envellecidos onde o peso da poboación maior de 65
ten xa un valor importante.
Poboación
(INE 2015)

Idade
media

De 0 a
15 anos

4,665
652
4,066
22,990
9,619

49.1
47.1
48.8
41.0
43.7

458
80
445
3,939
1,353

Mondariz
Mondariz-Balneario
As Neves
Ponteareas
Salvaterra do Miño
Total

41,992

6,275

(%)
sobre
total
9.82
12.27
10.94
17.13
14.07

De 16 a
64 anos
2,791
411
2,458
15,166
6,207
27,033

(%)
sobre
total
59.83
63.04
60.45
65.97
64.53

Máis de
65 anos
1,416
161
1,163
3,885
2,059

(%)
sobre
total
30.35
24.69
28.60
16.90
21.41

Saldo
vexetativo
-43
-10
-54
-33
-55

8,684

-195

Caracterización da poboación Fonte: elaboración propia a partires dos datos do IGE.

Como se pode observar na táboa anterior existe unha clara diferenza entre os concellos onde a
poboación é maís nova e medra e aqueloutros onde o descenso poboacional e o envellecemento da
poboación é evidente. Con todo compártese o feito de que o saldo vexetativo é negativo en tódolos
casos.
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Como se observa na seguinte imaxe a pirámide demográfica comarcal presenta un evidente
estreitamento na súa base en tanto que se vai incrementando nas zonas centrais o que implica que se
está a reducir a poboación máis nova en tanto medra a que se atopa no intervalo entre 16 e 64 anos e
como consecuencia disto tamén a maior de 65 anos nos vindeiros anos, o cal ten unhas
incuestionables consecuencias na planificación urbanística a respecto por exemplo dos tipos de
dotacións e servizos que serán precisos para unha poboación destas características.

Fonte IGE: Pirámide de poboación da comarca do Condado 2015.

1.4. MOVEMENTO DA POBOACIÓN
A parte da propia dinámica endóxena, o número de residentes adoita variar por efecto das persoas que
saen ou pasan a censarse no termo municipal, aspecto que se reflicte de xeito anual no censo do INE.
No caso de Mondariz-Balneario segundo se reflicte no censo de 2015, o resultado entre os emigrantes
e inmigrantes foi negativo, isto é, abandoaron máis persoas o concello das que decidiron residir nel, en
concreto 18 menos. Este caso, xunto co de Mondariz onde a perda é incluso maior (40 persoas)
supoñen dentro do ámbito comarcal un dato contrario á tendenza do resto onde aínda que
moderadamente danse lixeiros incrementos, sendo maior no caso de Ponteareas con 28 habitantes e
menor en Salvaterra do Miño con 4. Se observamos o conxunto comarcal a diferenza entre emigrantes
e inmigrantes é tamén negativa por efecto dos dous concellos anteriormente sinalados, acadando un
valor de 4 habitantes menos.
Saldo migratorio (INE 2015)
Emigracións
A mesma
Provincia
Mondariz

A outra
Provincia

Inmigracións

A outra
Comunidade

Ao Estranxeiro

Total
Emigración

Da mesma
Provincia

De outra
Provincia

De outra
Comunidade

Total
Inmigración

Do Estranxeiro

Resultado

118

10

39

33

200

121

3

24

12

160

-40

Mondarz-Balneario

35

0

2

3

40

16

2

4

0

22

-18

As Neves

86

6

35

9

136

88

5

37

20

150

14

459

48

157

104

768

498

58

154

86

796

28

Ponteareas
Salvatera do Miño
Total

248

26

76

87

437

280

21

63

85

449

12

946

90

309

236

1,581

1,003

89

282

203

1,577

-4

Fonte IGE 2015 e elaboración propia: Saldo migratorio na comarca de O Condado.
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2. O PARQUE RESIDENCIAL.
Para traballar nesta análise, contamos principalmente cos datos oficiais dos Censos de Poboación e
Vivendas do INE e dos Nomenclátor, á hora de avaliar o estado da comarca e do propio concello que
nesta caso conta cunha única parroquia. De igual xeito, cos datos e licenzas municipais poderemos
observar a evolución do parque residencial nos últimos anos, dándonos deste xeito unha información
importante cara a perfilar as tipoloxías edificatorias, isto é: vivendas colectivas, unifamiliares, vivendas
baleiras... etc

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DA ANÁLISE.
Se ben é certo que a división territorial tradicional do país é a parroquia, a súa implantación no territorio
é diferente, xa que mentres na Galicia interior –como é o caso- hai unha tendencia a que as parroquias
conformen un hábitat en núcleo máis compacto e menos diseminado, nas vilas e concellos do litoral
tenden a esparexerse nun hábitat diseminado, dando lugar a un alto grao de ocupación do solo.
Nesta liña, dentro da fachada atlántica europea, tanto en Galiza como no norte de Portugal danse
unhas densidades medias poboacionais (superiores aos 200 hab/ Km²), máis altas que as doutras
rexións do Arco Atlántico, resultado en parte, dun continuo humano densamente asentado nesta parte
do litoral ibérico.

2.2. EVOLUCIÓN DO PARQUE DE VIVENDAS.
Dende a súa constitución como concello, o parque residencial de Mondariz-Balneario incrementouse
moi notablemente en relación á propia superficie do termo municipal, triplicándose como se observa na
taboa seguinte en 80 anos. Este incremento non foi homoxéneo, senón que se focalizou na Vila, en
tanto que o núcleo de San Pedro mostraba variacións no número de construcións destinadas a vivenda
e no caso de O pazo foise reducindo progresivamente o número delas.

MondarizBalneario
O Pazo
San Pedro
Total

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

114
31
39

177
23
31

182
25
21

157
22
23

118
17
20

163
17
31

177
15
34

206
15
32

313
15
27

184

231

228

202

155

211

226

253

355

Na seguinte imaxe obsérvase a evolución do parque residencial de Mondariz-Balneario dende 1920 ata
2001.
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Evolución do parque de vivendas (1920-2001). Fonte: INE. Elaboración propia.

Os datos dispoñibles do censo de 2011, con parámetros que non contemplan o desagregamento dos
núcleos, reflectindo tan só os correspondentes á totalidade do concello,impiden incorporar os valores
concretos á táboa e diagrama anteriores. O que si é posible é a comparación entre os valores
correspondentes aos censos de 2001 e 2011 onde se observa que nun período de 10 anos o número
de vivendas se multiplicou case por dous (318), é dicir case o dobre do crecemento que o que tivo
lugar nos 80 anos precedentes. Deste crecemento, só unha pequena parte tivo como resultado a
creación de vivendas principais ( un 11.63 %) en tanto que o resto (88.37%) deu como resultado o
incremento de edificacións de segunda residencia ou baleiras.
Ano 2001

Ano 2011

Total
vivendas

Vivendas
principais

Vivendas
non
principais

Total
vivendas

Vivendas
principais

Vivendas
non
principais

Variación
vivendas
principais

Variación
vivendas
non
principais

355

245

110

673

282

391

37

281

Mondariz
Balneario

Evolución do parque de vivendas (2001-2011). Fonte: INE. Elaboración propia.

No que respecta á comarca obsérvase que, segundo datos do censo do ano 2011 MondarizBalneario é o concello que presenta unha menor presenza de vivendas principais, da orde do 42% en
tanto que a media municipal rolda o 67% cun gran número de vivendas secundarias ou baleiras.

Censo INE 2011
Mondariz

Vivendas Vivendas
familiares principais

(%)

Vivendas
non
principais

(%)

Vivendas
secundarias

Vivendas
baleiras

Vivendas
colectivas

2,678

1,839

68.67

839

31.33

535

304

0

673

282

41.90

391

58.10

247

144

0

Neves, As

2,553

1,697

66.47

856

33.53

569

287

0

Ponteareas

12,356

8,428

68.21

3,928

31.79

1,640

2,288

2

Salvaterra de Miño

5,736

3,809

66.41

1,927

33.59

971

956

1

Mondariz-Balneario

23,996

16,055

66.91

7,941

33.09

3,962

3,979

3

Fonte INE e Elaboración propia: Datos referentes ao tipo de vivendas na comarca do Condado (2011).

2.3. ESTADO DA EDIFICACIÓN.
A partires do censo do INE de 2011 vaise caracterizar o estado da edificación existente dentro do
termo municipal en relación ao seu ano de construción.
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Como se pode observar na táboa anterior, unha gran maioría de edificacións se atopan en bo estado,
en tanto que aquelas que presentan deficiencias de diverso grao, teñen unha presenza menor e que
tende a concentrarse naquelas máis antigas dos primeiros corenta anos do século XX.

Mondariz-Balneario

Total

Ruinoso

Malo

Deficiente

Bo

Antes de 1900

47

1

9

7

30

De 1900 a 1920

31

0

1

4

26

De 1921 a 1940

13

0

2

1

10

De 1941 a 1950

15

0

0

1

14

De 1951 a 1960

12

0

0

3

9

De 1961 a 1970

14

0

0

1

13

De 1971 a 1980

38

0

0

2

36

De 1981 a 1990

17

0

0

2

15

De 1991 a 2001

36

0

0

0

36

De 2002 a 2011

65

0

0

0

65

Datos referentes ao estado da edificación no concello de Mondariz-Balneario (2011). Fonte: INE.

Edificación tradicional en ruínas no núcleo de O Pazo

.

Edificación tradicional rehabilitada en Eido de Abaixo (San Pedro).
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2.4. CARACTERÍSTICAS DAS EDIFICACIÓNS
As edificacións destinadas a vivenda dentro do termo municipal de Mondariz-Balneario presentan
unha tipoloxía preferentemente de vivenda unifamiliar illada o acaroada a outras adxacentes e
compartindo a parcela sobre que se localizan con outras construcións auxiliares adicadas a usos
complementarios do principal. As tipoloxías de vivenda colectiva ou de unifamiliar pareada danse polo
xeral en construcións máis recentes, sobre todo naquelas levadas a cabo dende principios do
presente século.
No que atinxe ao tamaño medio das vivendas, segundo datos do censo do INE de 2001, xa que os de
2011 neste apartado non están dispoñibles, a superficie de vivenda máis habitual atoparíase entre 76
e 90 m² con case o 30 % do total. A maioría das existentes, en torno a un 70% atoparíase entre uns
valores de superficie de entre 46 e 105 m², sendo os valores inferiores e superiores a ese intervalo
moi pequenos, é dicir pouco habituales.
INE 2001.
Mondariz-Balneario

Nº vivendas

Total vivendas principais

(%)

245

Menos de 30m2

0

0.00

Entre 30 e 45m2

11

4.49

Entre 46 e 60m2

35

14.29

Entre 61 e 75m2

35

14.29

Entre 76 e 90m2

69

28.16

Entre 91 e 105m2

37

15.10

Entre 106 e 120m2

18

7.35

Entre 121 e 150m2

19

7.76

Entre 151 e 180m2

5

2.04

Máis de 180m2

16

6.53

Fonte INE: Datos referentes á superficie das vivendas no concello de Mondariz-Balneario (2001)

No que atinxe ao número de estancias, o máis común é que as vivendas conten con entre 4 e 6
cuartos, o cal ocurre no 70 % das edificacións destinadas a vivenda principal segundo datos do ano
2001.
Mondariz-Balneario
Total vivendas

Ano 2001
245

1 cuarto

2

0.82

2 cuartos

9

3.67

3 cuartos

30

12.24

4 cuartos

65

26.53

5 cuartos

71

28.98

6 cuartos

44

17.96

7 cuartos

8

3.27

8 cuartos

6

2.45

9 cuartos

3

1.22

10 ou máis cuartos
7
2.86
Fonte INE: Datos referentes ao número de estanzas en vivendas principais no concello de Mondariz-Balneario (2001).

En referencia ao número de residentes por vivenda, segundo o mesmo censo do INE de 2001 máis
da metade das vivendas tan só contaban cun ou dos residentes o que fala do baixo nivel de
ocupación das mesmas, acadándose para este período un valor medio de 2.8 habitantes por vivenda
principal.
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Mondariz-Balneario

Vivendas

Total vivendas principais

(%)

245

1 residente

77

31.43

2 residentes

48

19.59

3 residentes

44

17.96

4 residentes

35

14.29

5 residentes

27

11.02

6 ou máis residentes

14

Tamaño medio do fogar

5.71
2.8

Fonte INE: Datos do número de residentes en vivendas principais no concello de Mondariz-Balneario (2001).

Por último, no que fai ao réxime de tenza das vivendas, obsérvase segundo datos do ano 2011 que o
85% das edificacións destinadas a vivenda teñen un réxime de tenza en propiedade, sendo máis
numerosos os casos relativos a vivenda completamente pagada ou recibida en herdanza ou doazón.
No que ten que ver con outros réximes de tenza como o alugueiro, estes son moi minoritarios
respecto ao total.
Mondariz-Balneario

Vivendas
Total

(%)

283

Propia, por compra, totalmente pagada

93

32.98

Propia, por compra, con pagos pendentes (hipotecas)

62

21.99

Propia por herdanza ou doazón

86

30.50

Alugada

10

3.55

3

1.06

29

10.28

Cedida de balde ou a baixo prezo
(por outro fogar, pagada pola empresa…)
Outra forma

Fonte INE: Datos relativos ao réxime de tenza en vivendas principais no concello de Mondariz-Balneario (2011)

2.5. EVOLUCIÓN DAS LICENZAS NO PERÍODO 2005-2016.
Segundo os datos facilitados polo Concello das licenzas dos últimos anos (dende o ano 2005),
obsérvase que a crise económica a partires de finais de 2008 ten producido un importante parón tanto
na edificación de novas construcións como na rehabilitación, facendo que a demanda inmobiliaria se
free debido á incerteza económica que aínda non se atopa completamente despexada no momento
actual.
O anterior non implica que non se haxa de considerar a cuestión do planeamento do solo do termo
municipal en función de futuras posibles demandas, xa que ao ser o termo municipal de tan pequena
extensión non é posible formular determinados tipos de crecementos extensivos que si poderían
darse noutros concellos máis grandes, e se deba conxugar neste caso pequenas zonas de
crecemento sobre parcelas vacantes con aposta clara pola rehabilitación do parque edificado,
tratando de que as edificacións existentes podan ser empregadas en aqueles usos que sexan
compatibles e que non diminúan o seu valor tradicional.
Con todo, a pesares de priorizar e por o foco na rehabilitación, neste caso é preciso, aínda que sexa
dun xeito minoritario, dar a posibilidade de que certas edificacións se podan implantar sobre parcelas
anteriormente non edificadas e adxacentes ao solo xa edificado, para evitar que a protección de
certas construcións, ou a incompatibilidade de usos ou cuestións relativas á propiedade impidan que
se poda xerar unha certa oferta de solo, que faga que potenciais residentes opten por escoller os
concellos veciños para fixar a súa residencia, por ter neses casos un maior marxe de manobra.
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MONDARIZ BALNEARIO CASCO
E DEMAIS
LICENZAS

ANOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

NOVA CONSTRUCCIÓN

3

REHABILITACIÓN

2

PARCELACIÓN

2

PECHES

2

PISCINAS E OUTROS

5

8

4

4

1
1

3

1

2

2
2

1

2

1

2

1

1

23

2

10

1
1
1

NÚCLEO O PAZO
LICENZAS

1

1

1

1

8
1

1

1
2

11
2

14

ANOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

NOVA CONSTRUCCIÓN

1

1

2

REHABILITACIÓN
PARCELACIÓN
PECHES

1

NUCLEO SAN PEDRO

ANOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

LICENZAS
NOVA CONSTRUCCIÓN
REHABILITACIÓN

0
2

PARCELACIÓN
PECHES

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

5
4

1

2

8

NOVA CONSTRUCCIÓN

4

9

4

4

1

2

0

0

0

0

0

1

25

REHABILITACIÓN

4

0

2

1

1

2

1

1

0

0

1

2

15

PARCELACIÓN

2

2

4

2

1

0

0

1

0

0

0

0

12

PECHES

3

0

3

4

1

3

3

1

1

1

0

0

20

5

0

0

2

1

1

0

1

2

2

0

0

14

PISCINAS E OUTROS

Fonte Concello de Mondariz-Balneario: Licenzas concedidas no concello entre 2005 e 2016.
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3. ECONOMÍA E SECTORES DE ACTIVIDADE.

3.1. DATOS XERAIS.
Segundo datos de afiliación á Seguridade Social de xuño de 2016 os sectores de actividade dentro do
termo municipal de Mondariz-Balneario serían: un case inexistente sector primario sen apenas
traballadores, un sector da construción con moi pequena presenza tamén, unha actividade no sector
industrial de en torno a un 11 % dos afiliados e un sector servizos que acubilla á maioría dos
traballadores (case un 87% do total dos afiliados).En relación á comarca, como se observa na
seguinte táboa, existen unhas claras diferenzas respecto á ocupación nos sectores, debido sobre
todo á concentración de forza de traballo que se dá no sector terciario en Mondariz-Balneario fronte
aos outros concellos onde pese a ser tamén o sector maioritario atópase como media un 15% por
debaixo. Tanto na industria como na construción a porcentaxe de traballadores de MondarizBalneario está por baixo da media comarcal, e no sector primario o valor é o menor da comarca aínda
que máis próximo en porcentaxe aos seus veciños.

Afiliacións SS xuño 2016
Agricultura (% sobre
(% sobre
(% sobre
(% sobre
Industria
Construción
Servizos
e pesca
Poboación)
Poboación)
Poboación)
Poboación)
Mondariz
Mondarz-Balneario
As Neves
Ponteareas
Salvaterra do Miño

29
3
49
139
98

Total

2.22
1.24
4.71
1.78
3.11

294
27
242
1,552
883

318

22.51
11.16
23.27
19.91
28.01

112
3
95
697
283

2,998

8.58
1.24
9.13
8.94
8.98

871
209
654
5,407
1,888

1,190

66.69
86.36
62.88
69.36
59.90

Total
1,306
242
1,040
7,795
3,152

9,029

13,535

Fonte IGE: Afiliacións á SS no concello de Mondariz-Balneario ( xuño 2016).

Por outra parte, no que atinxe ao desemprego, observamos na táboa seguinte que a porcentaxe de
persoas desempregadas respecto á poboación en idade de traballar é o menor da comarca, en torno
a un 10.46%, afectando practicamente por igual a homes e a mulleres, en canto aos sectores de
actividade, é loxicamente máis elevado no sector servizos e case inexistente no resto, en tanto que
nos outros concellos da comarca hai unha maior porcentaxe de persoas sen emprego en tódolos
sectores, aínda que sempre é maior no terciario que é o que capta máis traballo tamén.
Paro rexistrado (IGE 2015)
Por poboación
Total
Mondariz
531
Mondarz-Balneario
43
As Neves
508
Ponteareas
2,772
Salvaterra do Miño 1,068
Total 4,922

consultora galega s.l.u.

(%) s. pob.
de 16 a 64
anos
19.03
10.46
20.67
18.28
17.21

Homes
278
23
269
1,104
473

Por sectores de actividade
Mulleres Agricultura Industria Construción Servizos
254
20
240
1,668
595

37
1
36
123
92

65
6
74
351
176

71
2
69
309
144

18.21
2,147
2,777
289
672
595
Fonte IGE: Paro rexistrado no concello de Mondariz-Balneario ( 2015).

324
35
278
1,772
595

Sen
emprego
anterior
34
1
51
216
60

3,004
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3.2. OUTROS DATOS MUNICIPAIS DE ACTIVIDADE ECONÓMICA .
No sector agrario o aproveitamento das terras labradas segundo datos do INE de 2009 adicabase a
cultivos herbáceos. Na mesma data só se constataba a presenza dunha única explotación agrícola
dentro do termo municipal cunha SAU de menos de 5 Ha.
No que se refire á distribución das terras a nivel municipal obsérvase que nos últimos anos mantense
unha importante superficie forestal fronte a superficie de cultivo e prado así como outras superficies.
Superficie
total do
concello (ha)

Superficie
forestal
total (ha)

Forestal
arborizado
(ha)

Pasteiro, Pasteiro
arbustivo e Mato
(ha)

Superficie de
cultivo e prado
(ha)

Outras
superficies
(ha)

2006

231

126

126

0

55

50

2007

231

132

132

0

49

50

2008

231

135

135

0

44

51

2009

231

136

136

0

45

50

2010

231

136

136

0

44

51

2011

231

136

136

0

44

51

2012

231

126

..

..

46

59

2013

231

125

..

..

45

60

2014

231

125

..

..

45

60

Fonte IGE: Distribución de terras no concello de Mondariz-Balneario (2006-2014)

Do mesmo xeito non se constata a presenza de animais domésticos segundo o censo agrario de
2009.
Non existen cooperativas nin sociedades laborais a nivel municipal en ningún sector dos que recollen
os datos do IGE segundo o último dato accesible de 2012.
Segundo datos do ano 2014 a distribución das empresas existentes dentro do termo municipal
correspondíanse con 1 destina á Industria 7 á construción e 52 aos servizos.
No que se refire ao número de persoas asalariadas nas empresas os datos do IGE de 2014 mostran
que en xeral estariamos a falar de pequenas empresas:
•

Un 63.33% das empresas non tiñan asalariados.

•

Un 26.67% terían entre 1 e 2 asalariados.

•

Un 5% empregarían a entre 3 e 5 asalariados.

•

Un 1.67% terían de 6 a 9, outro 1.67% de 20 a 49 e novamente n 1.67% de 100 a 249.

Os datos censuais máis recentes solicitados ao Concello permiten afontar un pouco máis no tipo de
empresas presentes dentro do termo municipal, nas seguintes táboas se recollen as actividades
suxeitas e exentas do IAE dentro de Mondariz Balneario, e dicir aquelas que teñen cifra limpa de
negocio igual ou superior (obrigadas) ou non (exentas) a 1.000.000 €. Como se pode observar en
xeral estase a falar de actividades vencelladas ao sector dos servizos e o comercio, ou actividades
profesionais ligadas á prestación de servizos de educación, sanitarios, técnicos, etc, pero
maioritariamente de pequena dimensión.
- Obrigadas ao pago do IAE:
CENSO DE ACTIVIDADES
ALBAÑILERIA E PEQ. TRABALLOS CONSTRUCIÓN
ALUGUER, LEC. E CONS. CONTADORES AUGA
BALNEARIOS E BAÑOS
BANCA
CAFETERÍAS DUNHA CUNCA
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1
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CENSO DE ACTIVIDADES

NUMERO

1
1
1
1
2
1
3
1
1
1

COM.MEN.PUNTOS.ALIMENTICIOS E BEBIDAS
CONSTRUCIÓN COMPLETA, REPAR. E CONSERV.
ENSEÑANZA REGULADA (PREESC, EXB,BUP,FP,COU
FABRICACIÓN ART. ACABADOS MATERIAS PLÁSTICAS
HOSPEDAXE EN HOTEIS E MOTEIS
PREP. E ENVASADO DE AUGAS MINERAIS
PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICACIÓNS
RESTAURANTES DE TRES GARFOS
RESTAURANTES DUN GARFO
SERV. RECOLLIDA DE LIXO E ESCOURAS

- Exentas do pago do IAE:
CENSO DE ACTIVIDADES

NUMERO

ALBAÑILERIA E PEQ. TRABALLOS CONSTRUCIÓN

1

ALUGUER DE VIVENDAS

1

ALUGUER INMOBLES RÚSTICOS

1

ALUGUER LOCAIS INDUSTRIAIS

9

ARQUITECTOS

1

ARQUITECTOS TÉCNICOS E APARELLADORES

1

ASIST. E SERV. DIMINUÍDOS NO RESIDENC.

1

BALNEARIOS E BAÑOS

1

CARPINTERÍA E CERRALLARÍA

1

COM. ALMACENISTA APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS

1

COM. ALMACENISTA DE MOBLES

1

COM. ALMACENISTA INTERINDUSTRIAL EXCEP. QUÍMICA

1

COM. ALMACENISTA PTOS.PERFUMERÍA,DROGUERÍA

1

COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS PEL

1

COM.MEN.CARBURANTES E ACEITES VEHICULOS

1

COM.MEN.CARNICERÍAS

1

COM.MEN.CARNICERÍAS-SALCHICHERIAS

1

COM.MEN.XOGUETES,ART.DEPORTE,ARMAS...

2

COM.MEN.MOBLES (EXCEPTO OFICINA)

1

COM.MEN.PERIÓDICOS,LIBROS,ART.PAPELERÍA

1

COM.MEN.POR CORREO O CATALOGO

1

COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SEN ESTABLECEMENTO

1

COM.MEN.PTOS.PERFUMERÍA E COSMÉTICA

1

COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMÁTICAS

1

COM.MEN.TABACOS EN EXPENDIDURÍA

1

COM.MEN.TÉXTILES E CONFECC.SEN ESTABLECEMENTO

1

COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OUTROS LOCAIS

1

COM.MEN-PTOS.ALIMENTICIOS 120 - 399 M2

1

COMPRA-VENTA DE GANADO

1

CONSTRUCIÓN COMPLETA OBRAS CIVÍS

1

CONSTRUCIÓN COMPLETA, REPAR. E CONSERV.
CONSTRUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS
CONSULTAS E CLÍNICAS VETERINARIAS

1
1
1

EMPRESAS DE ESTUDIO DE MERCADO

1
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CENSO DE ACTIVIDADES

NUMERO

ENSEÑANZA FORMACIÓN PROF. NON SUPERIOR

2

ESCOLAS E SERV. PERFECC. DO DEPORTE

2

EXPENDEDORES NON OFICIAIS APOSTAS

1

FAB. AUGAS GASOSAS E OUTRAS BEBIDAS SEN

1

FAB. ART. ACABADOS MATERIAS PLÁSTICOS

1

FAB. ART. CARPINTERÍA METÁLICA

1

FAB. OUTROS ART. NCOP

1

FARMACIAS

1

HOSPEDAXE EN HOTEIS E MOTEIS

1

MÉDICOS MEDICINA XENERAL

2

ODONTÓLOGOS

1

ORGANIZ.ESPECT.DEPORT. FEDERAC. E CLUBS

1

ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

1

OUTROS CAFÉS E BARES

6

OUTROS PROF. ACTIV. FINANC. JURID. SEGUR.

1

OUTROS PROF. RELAC. COMERCIO E HOSTALERÍA

1

OUTROS SERVIZOS INDEPENDENTES NCOP

2

OUTROS SERVIZOS TÉCNICOS NCOP

1

PERSOAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS

2

PINTORES,ESCULTORES,CERAMISTAS,ARTESÁNS

1

PREP. E ENVASADO DE AUGAS MINERAIS

1

PROGRAMADORES E ANALISTAS INFORMÁTICA

1

PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICACIÓNS

4

PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE TERREOS

1

RESTAURANTES DE UN GARFO

4

SALÓNS E INSTITUTOS DE BELEZA

1

SERVIZOS. PERRUQUERÍA SEÑORAS E CABALEIROS

3

SERVIZOS AGRÍCOLAS E GANDEIROS

1

SERVIZOS FORESTAIS,PESCA E ACUICULTURA

1

SERVIZOS TÉCNICOS DE INXENIERÍA

1

TTE. MERCANCÍAS POR ESTRADA

1

TTE. POR AUTOTAXIS

2
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4. INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS.

4.1. INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN.
Dentro do sistema viario de Mondariz Balneario tan só existen dúas vías de titularidade
supramunicipal das que son titulares a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Pontevedra:
- Estrada PO-254 Ponteareas (N-120)-Mondariz (PO-261): trátase dunha estrada de titularidade
autonómica da rede secundaria que conecta Ponteareas con Mondariz e que discorre en sentido
leste-oeste pola zona norte do termo municipal, atravesando o centro da vila de Mondariz-Balneario.
Trátase da principal estrada do concello e da que xorden multitude de outras vías e camiños que
comunican co interior do termo municipal. Presenta unha sección duns 7 m e un firme adecuados e
conta con beiravía fóra das zonas edificadas e beirarrúas no interior das mesmas.

Imaxe da estrada PO-254 da Rede Secundaria Autonómica a súa entrada en Mondariz-Balneario.

- Estrada EP-4402 Vilasobroso (N-120)-Mondariz-Balneario (PO-254): neste caso estamos ante
unha estrada de titularidade provincial que conecta o núcleo de Vilasobroso, pertencente ao concello
de Mondariz co centro da vula de Mondariz-Balneario á altura da Casa do Concello. É un eixo que
discorre en sentido suroeste nordés maioritariamente por solo rústico e presentando unha certa
pendente descendente cara Mondariz-Balneario o que implica que o seu trazado conta cun número
significativo de curvas. Permite unha segunda accesibilidade, e máis próxima, coa estrada N-120.
Presenta unha sección e un firme en bo estado e unha sección media duns 6 m aínda que se bota en
falta a existencia dunha beiravía algo ampla fóra dos asentamentos de poboación, onde soe contar
con beirarrúas.

Imaxe da estrada EP-4402 da Rede Provincial .
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Situación das estradas de titularidade supramunicipal no concello de Mondariz-Balneario.

4.2. O TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS.
Existe transporte público ao longo da estrada PO-254 unindo Mondariz con Vigo a través de
Mondariz-Balneario e Ponteareas con varias frecuencias tanto en días laborables como festivos e
operado pola empresa Raúl S.A.

4.3. AS RUTAS TURÍSTICAS.
Recentemente tense acondicionado unha senda fluvial pola marxe do río Tea entre os concellos de
Mondariz-Balneario e Mondariz. A ruta parte do centro do primeiro dos concellos e discorre pola
marxe dereita do río durante varios quilómetros contando cun firme de tipo brando e diversas pontes
para pasar o río.
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Senda fluvial do Tea.

Tamén se atopan acondicionadas para o seu uso peonil parte das marxes do río Xabriña,
especialmente ao seu paso pola Vila de Mondariz-Balneario.

Imaxes das marxes do río Xabriña.

4.4. SERVIZOS URBANÍSTICOS.

4.4.1.

ABASTECEMENTO DE AUGA

En relación ao abastecemento a maioría da rede existente é de xestión municipal, agás no núcleo de
San Pedro, onde a rede é veciñal e compartida entre os núcleos de Escobeiro (Mondariz) e San
Pedro (Mondariz-Balneario).No que atinxe aos materiais empregados, os diámetros maiores
resólvense na rede municipal con conducións de fundición dúctil en tanto que as redes secundarias
empregan polietileno de distintos diámetros. Un esquema do sistema de abastecemento municipal
pode ser o seguinte realizado pola empresa Espina e Delfín que é a que xestiona as redes de
distribución de auga e saneamento:
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Esquema de rede de abastecemento (fonte: Espina&Delfín)

A auga é obtida en varios mananciais así como no río Xabriña, neste caso nas inmediacións do
núcleo de San Pedro, recibindo tratamento tanto nos depósitos como nunha ETAP situada ao
suroeste do termo municipal. Dende os cinco depósitos existentes distribúese por gravidade tanto a
zona alta do concello como á baixa. Segundo datos da empresa que xestiona o abastecemento o
consumo é de uns 140 litros por habitante e día.
No que atinxe aos recursos hídricos dispoñibles, consultado o rexistro de aproveitamentos
concedidos dentro do termo municipal a suma dos mesmos acada 9,48 litros/segundo, dos cales 8,13
litros/segundo se corresponden a dúas concesións municipais (A/36/04404 e A/36/04206) e o resto a
privadas. No que atinxe á rede que abastece a San Pedro non se dispoñen datos ao ser unha rede
veciñal.

Esquema da rede de abastecemento en Mondariz-Balneario
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Captación no río Xabriña na área recreativa de As Pedras
(San Pedro).

Captación de manancial nos mananciais do monte.

ETAP e Depósitos en Os Freixos.

Depósitos en Os Cepos

4.4.2.

SANEAMENTO.

No que atinxe á rede de saneamento toda ela é de xestión municipal abranguendo todo o termo
municipal. Os materiais empregados para as conducións son Formigón e PVC de distintos diámetros.
No solo urbano a rede é cando menos parcialmente separativa aínda que nos núcleos rurais é
unitaria. O tratamento realízase nunha EDAR situada a carón do río Tea cunha capacidade para
6.000 hab/eq. Esta instalación conta cunha autorización de vertido outorgada pola Confederación
Hidrográfica Miño-Sil (V/36/00010) para 2.495 hab./eq cun volume máximo anual de vertidos de
204.902 m³.
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Datos da EDAR de Mondariz-Balneario.
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Rede de saneamento dentro do termo municipal.

A xestión deste servizo tamén é realizado pola empresa GESECO.

4.4.3.

SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA.

Todos os asentamentos do Concello, dispoñen de subministración de enerxía eléctrica. O servizo é,
en xeral de boa calidade, sendo moi escasas as caídas de tensión e os cortes de subministración nos
últimos anos. No solo urbano as liñas de media tensión adoitan ser soterradas en tanto que no solo
de núcleo rural e no solo rústico son aéreas. Os centros de transformación localízanse en edificios
exclusivos fóra do solo urbano e dentro del en distintos puntos do espazo público ou no interior das
edificacións.

Transformador eléctrico no núcleo de San Pedro.
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4.4.4.

ALUMEADO PÚBLICO.

Existe este servizo en tódolos núcleos de poboación. As características das luminarias e os seus
soportes son moi variadas ao longo de todo o termo municipal, coexistindo unha maioría de puntos de
luz modernos sobre soportes metálicos e de formigón acaídos, cun número reducido deles en mal
estado, que deberan ser reparados ou substituídos.

Luminarias en mal estado na área recreativa das Pedras en San Pedro.

Exemplo de alumeado no solo urbano

Exemplo de alumeado nos núcleos rurais
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4.4.5.

TELECOMUNICACIÓNS.

A) Teléfono.
Existe servizo de telefonía fixa na maioría dos núcleos habitados do concello.
No que respecta á telefonía móbil non se ten constancia da existencia de antenas de telefonía móbil
dentro do termo municipal, aínda que si a escasa distanza ao norte do mesmo dentro xa do concello
de Mondariz as cales permiten o acceso ao servizo, cunha calidade en xeral aceptable.
B) Correos e Telégrafos.
Existe unha oficina de correos ao carón da Casa do Concello, dende a cal se presta servizo a todo o
termo municipal.

4.4.6.

TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

En canto ao sistema de recollida selectiva que se dá no concello poderíamos dicir, en xeral, que se
trata dun modelo de instalación na beirarrúa de colectores para a recollida da fracción xenérica,
apoiado puntualmente por outra serie de colectores para residuos específicos (cartón, vidro, etc.), e a
existencia de puntos de contribución múltiple sobre todo no solo urbano.

Punto de contribución múltiple

Os residuos recollidos son trasladados a SOGAMA (Sociedade Galega do Medio Ambiente S.A.) que
é unha das entidades encargadas das operacións do proceso de xestión dos Residuos Sólidos
Urbanos de Galicia, se fai cargo deles.

consultora galega s.l.u.

MEMORIA INFORMATIVA

29

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

En SOGAMA e as súas instalacións procédese ao acopio e separación previa dos residuos
reciclables, e facilítase a entrega aos recicladores dos materiais que cada cidadán separou no seu
domicilio, para posteriormente proceder á valorización enerxética dos non aproveitables.
As características da recollida son as seguintes:
- No que atinxe tanto á fracción xenérica como aos envases, a recollida de ambos é xestionada
directamente polo Concello mediante medios propios.
- Da recollida do monomaterial papel-cartón encárgase a empresa COREGAL.
- Para a recollida do vidro existe un convenio con ECOVIDRIO.
- Do resto de resíduos que se recollen como aceites non se dispón de datos.
En canto á cantidade de residuos recollidos nos oito primeiros meses do ano 2016 as cantidades
foron as seguintes:
Fracción
xenérica (kg)

Envases (kg)

Papel (kg)

Xaneiro

25,800

1,450

1,860

Febreiro

23,300

1,420

960

Marzo

22,200

1,900

1,080

Abril

22,670

1,370

1,420

Maio

24,680

1,570

2,020

Xuño

27,840

1,330

1,740

Xullo

25,420

1,630

Agosto

36,600

Ano 2016

208,510
Ano 2015
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Hai que lembrar que á xeración de residuos non só contribúen os residentes fixos do termo municipal,
senón todos aqueles que o visitan e se hospedan nos seus establecementos turísticos, o cal supón
un maior volume de residuos a recoller.
Existe ademais un punto limpo situado na zona leste do termo municipal. Para depósitar residuos no
punto limpo pódese facer por conta propia, tódolos xoves de 9:00 a 14:00 horas, ou a través do
servizo municipal, que realizará unha recollida domiciliaria o primeiro e terceiro xoves de cada mes.
Para iso hai que avisar ó Concello, ben perdoándose nas oficinas municipais, ben chamando por
teléfono.

Punto limpo do concello de Mondariz Balneario

Datos de recollida do punto limpo de Mondariz-Balneario.
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No que atinxe as catro fraccións principais (orgánica, envases, vidro e cartón) existen 64 puntos de
recollida dentro do termo municipal incluído o punto limpo. Deles, 16 son puntos de contribución
múltiple con colectores para as catro fraccións e atópanse principalmente na zona urbana, en
especial preto dos hoteis e da estrada autonómica, 12 son puntos de recollida selectiva para lixo
orgánico e un ou dos tipos de residuo máis, e os 36 restantes son puntos cun único colector illado
normalmente para residuos urbanos.

Imaxe dos puntos de recollida para as catro fraccións principais
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4.5. DOTACIÓNS.

4.5.1.

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E CÍVICO.

O equipamento administrativo municipal principal, localízase na Casa do Concello situada no centro
da vila de Mondariz Balneario. Na planta alta do mesmo localízanse as oficinas municipais en tanto
que a planta baixa alberga a biblioteca municipal.

Casa Consistorial

A oficina postal , como se sinalou con anterioridade atópase na parte posterior da Casa do Concello.

Oficina de Correos

Oficinas bancarias (equipamento privado)
-

Oficina de ABANCA na vila de Mondariz Balneario.

4.5.2.

EQUIPAMENTO DOCENTE.

O concello de Mondariz-Balneario conta cun colexio público localizado no centro da Vila (Nosa
Señora de Lourdes).

Edificio escolar Nosa Señora de Lourdes.
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Así mesmo tamén existe dentro do termo municipal o centro de ensino privado CEMAR. Neste centro
impártese ensinanza de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato,bacharelato
internacional e de Técnico Superior de actividades físicas e deportivas.

Centro educativo privado CEMAR

A parte dos anteriores existe unha gardería cuxo uso é compartido co veciño concello de Mondariz.

Edificio da gardería municipal

4.5.3.

EQUIPAMENTO DEPORTIVO.

As instalacións deportivas públicas máis importantes dentro do termo municipal localízanse á beira do
río Tea, ademais das cales tamén existen pistas deportivas dentro do varios dos centros educativos
públicos e privados localizados dentro do concello.

Instalacións deportivas nas beiras do río Tea
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4.5.4.

EQUIPAMENTO SANITARIO.

Mondariz-Balneario conta cun pequeno Centro de Saúde situado no centro da Vila onde se leva a
cabo a atención primaria da poboación. Na planta baixa do mesmo edificio atópase tamén a farmacia
(equipamento privado).

Imaxe do Centro de Saúde e da farmacia.

4.5.5.

EQUIPAMENTO ASISTENCIAL.

A día de hoxe non se ten constancia da existencia de dotacións
colectivos específicos como podan ser as persoas maiores.

4.5.6.

públicas para a atención de

EQUIPAMENTO COMERCIAL.

Existe un edificio no centro da Vila construído para servir de mercado de abastos.

Edificio do Mercado
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4.5.7.

EQUIPAMENTO RELIXIOSO.

Localízanse diversos templos dentro do termo municipal sendo o máis importante deles a igrexa
parroquial de Nosa Señora de Lourdes situada no centro da Vila.

Igrexa parroquial de Nosa Señora de Lourdes.

4.5.8.

EQUIPAMENTO FUNERARIO.

No extremo leste do termo municipal localízase o cemiterio parroquial que dá servizo a todo o
concello. este cemiterio conta cunha parte antiga así como cunha ampliación máis recente.

Cemiterio de Mondariz-Balneario

4.5.9.

EQUIPAMENTO HOTELEIRO.

Existen diversas instalacións de titularidade privada adicadas aos usos hoteleiros dentro do termo
municipal, sendo as dúas máis importantes o Hotel Balneario e o Hotel Cemar.
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4.5.10. OUTROS EQUIPAMENTOS.
Existen ademais dos citados, toda unha serie de pequenos equipamentos e servizos vinculados a
necesidades a día de hoxe ben cubertas polo emprego de tecnoloxía nos fogares, ben pola
inexistencia de demanda froito do abandono do mundo rural etc., como son os lavadoiros públicos ou
que podemos atopar en distintos puntos ao longo de todo o termo municipal.

Imaxe de lavadoiro en Chan da Gándara

A superficie de equipamentos existentes acadaría os 17,215 m² correspondéndose 14,901 m² con
elementos que se poderían clasificar dentro do sistema xeral e os 2,314 m² restantes como sistema
local.
Pola súa banda no que atinxe ás instalacións a súa superficie actual suporía uns 7,632 m² dos cales
7,532 se poderían incluír dentro dos sistemas xerais e os restantes 100 m² nos locais.
A consideración dun elemento dentro do sistema xeral se fai en atención ao seu rango de servizo,
normalmente relacionado co conxunto municipal é a súa titularidade pública.
A modo de resumo, engádese un cadro cos equipamentos e instalacións existentes:

Equipamentos
Clase

Clave

Nome

Titularidade

Uso

Superficie

SX

E01

Casa Consistorial

Municipal

eAD

730.73

SX

E02

Edificio de Correos

Municipal

eAD

111.14

SX

E03

Centro Médico

Municipal

eSA

204.77

SL

E04

Igrexa parroquial

Privada

eRE

244.38

SX

E05

Colexio público

Municipal

eED

1,474.23

SX

E06

Gardería municipal

Municipal

eED

553.34

SX

E07

Mercado municipal

Municipal

eCO

321.74

SX

E08

Zona Deportiva no río Tea

Municipal

eDP

4,126.46

SL

E09

Capela en San Pedro

Privada

eRE

72.79

SL

E11

Cemiterio parroquial

Privada

eFU

1,562.12

SL

E12

Equipamento en San Pedro

Municipal

eSC

435.26

SX

E13

Zona de almacenaxe do matadoiro

Municipal

eSP

7,378.63
17,215.59

consultora galega s.l.u.

MEMORIA INFORMATIVA

37

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

Instalacións
Clase

Clave

SX

I01

Nome

Titularidade

Uso

Superficie

ETAP e depósitos en Os Freixos

Municipal

aDD

1,204.64

SX

I02

Depósitos Os Cepos

Municipal

aDD

1,339.78

SX

I03

EDAR

Municipal

eED

3,806.24

SX

I04

Punto limpo

Municipal

rPL

1,181.72

SL

I05

Lavadoiro na Fonte do Fial

Municipal

iSP

46.15

SL

I06

Lavadoiro en Bouzavedra

Municipal

iSP

20.34

SL

I07

Lavadoiro en Chan da Gándara

Municipal

iSP

19.91

SL

I08

Captación no río Xabriña

Municipal

aBB

13.98
7,632.76

Localización dos equipamentos e instalacións existentes

4.5.11. ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES.
Os espazos libres e zonas verdes dentro do termo municipal localízanse preto de tódolos
asentamentos de poboación, así aínda que teñen unha maior presenza dentro do solo urbano, tamén
se poden atopar nas inmediacións dos asentamentos rurais como é o caso de O Pazo ou San Pedro.
O feito de que a ordenación conte cunha ordenanza de espazos libres que non recolle a totalidade
dos espazos existentes fai que se invisibilice un número importante destes elementos dotacionais.
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A partires dos traballos de campo e dos datos do propio planeamento determinouse que a superficie
de espazos libres no termo municipal é de 19.103 m² dos cales 10,553 m² corresponderíanse co
sistema xeral e os restantes 8,550 m² co local.
A modo de resumo indícanse os espazos libres existentes:

Espazos libres
Clase

Clave

Nome

Titularidade

SX

L01

Espazo libre do Gran Hotel 1

SX

L02

Espazo libre do Gran Hotel 2

Municipal

vPP

459.21

SX

L03

Espazo libre rúa Ramón Peinador

Municipal

vPP

406.51

SX

L04

Espazo libre do Tea

Municipal

vPG

5,056.92

SX

L05

Espazo libre da antiga EDAR

Municipal

vAE

1,096.21

SL

L06

Espazo libre nas pontes do Xabriña

Privada

vAE

1,670.85

SL

L06

Espazo libre nas pontes do Xabriña

Privada

vAE

1,151.09

SL

L07

Espazo libre en San Pedro

Municipal

vAE

1,289.46

SL

L08

Espazo libre en A Rocha

Municipal

vAE

54.14

SL

L09

Área recreativa do Cruceiro

Municipal

vAE

670.11

SL

L10

Área recreativa de Cernadas

Municipal

vAE

945.59

SL

L11

Área recreativa da Fonte de O Fial

Municipal

vAE

739.38

SL

L12

Área recreativa As Pedras

Municipal

vAE

2,030.04

Municipal

Uso
vPP

Superficie
3,534.16

19,103.67
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Espazo libre nas pontes que cruzan o río Xabriña (L06).

Espazo libre a carón do Gran Hotel (L01).

Espazo libre da Fonte do Fial (L11).
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- Área recreativa de Cernadas.

Área recreativa en Cernadas (L10).

Área recreativa no Cruceiro (L09).
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Área recreativa de As Pedras (L12).
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5. AFECCIÓNS.

5.1. PLANEAMENTO EXISTENTE.
No concello de Mondariz-Balneario está en vigor un Proxecto de Ordenación do Medio Rural (POMR)
aprobado definitivamente o 17 de xaneiro de 2001.
Posteriormente aprobouse unha primeira modificación puntual o 14 de marzo de 2002 e unha
segunda o 18 de maio de 2005.
O planeamento vixente, aprobado ao abeiro da Lei 1/97 de 24 de marzo do solo de Galicia, non se
atopa adaptado nin á LOUG anterior, nin a actual Lei 2/2016 de febreiro do solo de Galicia.

5.1.1.

PLANEAMENTO NOS CONCELLOS LIMÍTROFES

O concello de Mondariz-Balneario limite ao norte, leste e sur co de Mondariz e ao oeste con
Ponteareas. Dos anteriores, tan só Mondariz conta cunha figura de planeamento vixente, neste caso
un Proxecto de Ordenación do Medio Rural (POMR) como o propio Mondariz-Balneario, aprobado ao
abeiro da Lei 1/97 de 24 de marzo do solo de Galicia. Tanto Mondariz como Ponteareas están a
tramitar no momento actual os seus respectivos plans xerais de ordenación municipal. O POMR do
concello de Mondariz foi aprobado definitivamente o 26 de febreiro de 1999 e conta cunha
modificación puntual posterior aprobada definitivamente o 30 de agosto de 2001.
Con respecto ás zonas de contacto entre Mondariz e Mondariz-Balneario, os límites de Mondariz en
relación aos ríos Tea e Xabriña están clasificados como solo rústico de augas no seu POMR, por
outra parte nas inmediacións do núcleo de San Pedro (obxecto da presente modificación puntual) a
clasificación de núcleo rural existe en ambos lados do termo municipal, en San Pedro por arte de
Mondariz-Balneario e en Escobeiro por parte de Mondariz. Na zona suroeste de Mondariz-Balneario
os terreos cos que limita con Mondariz serían, segundo o planeamento deste último, cunha estreita
franxa de solo rústico de cultivos adxacente ao núcleo de Escobeiro, unha ampla zona de solo rústico
común e por último nas abas do monte Landín solo rústico de montes.
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Imaxes do POMR do veciño concello de Mondariz.
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5.2. LEXISLACIÓN SECTORIAL.

5.2.1.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTISTICO.

Para a realización do presente punto procedeuse á consulta e á recompilación básica necesaria en
relación ao Patrimonio Cultural, consultándose os diferentes inventarios e catálogos co obxectivo de
obter a información en relación ao Patrimonio Cultural presente no ámbito da Modificación Puntual:
•

Segundo o Catálogo das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das
provincias de A Coruña Lugo, Ourense e Pontevedra os elementos con valor patrimonial
existentes serían os seguintes:
Arquitectura relixiosa:
Igrexa parroquial de Mondariz-Balneario.
Arquitectura Civil:
Edificios públicos.
Casa do Concello.
Balneario
Fontes:
Fonte da Gándara.

•

Segundo o catálogo do POMR e o da súa MP nº:1 do 23/07/2002 na que se aposta por mellorar
e clarificar as condicións do patrimonio cultural do municipio e ampliar o Catálogo de bens
protexidos, así como mellorar e clarificar as ordenanzas e condicións específicas de edificación
nas distintas categorías de solo, os elementos catalogados serían os seguintes:
Catalóganse 44 elementos, clasificados en Arquitectura Relixiosa, Arquitectura Civil, Elementos
menores e patrimonio Arqueolóxico:
Arquitectura relixiosa: catalóganse a igrexa parroquial, a capela de San Pedro e a capela do
Gran Hotel.
Arquitectura civil:
En canto as casas señoriais, pazos e outras edificacións relevantes catalóganse dezanove
elementos:
- Quinta de Outón.
- Hostal Roma.
- Colexio Público de Mondariz-Balneario.
- "Villa Digna".
- Casa en lugar de Outeiro.
- "Escola Fogar Divino Maestro" ou "El Francés".
- "Villa Flora".
- Mercado de Abastos.
- Asilo da Caridad.
- Casa Consistorial.
- 4 casas fronte a Casa Consistorial.
- Hotel Tryp Mondariz.
- Ampliación do Hotel Tryp Mondariz no edificio inacabado de Antonio Palacios.
- "Gran Hotel".
- Chalet Doña María.
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- Chalet Don Jaime.
- Chalet Don Luís.
- Vila Serra.
E as dúas Fontes Termais:
- Fonte da Gándara.
- Fonte do Troncoso.
Elementos menores:
- Cruceiro situado nos xardíns do Gran Hotel.
- Palco da Música situado diante do Gran Hotel.
- Escalinatas situadas a carón do Gran Hotel.
- Peto de ánimas.
- Arco románico Axedrezado.
- Coro románico.
- Capiteis románicos.
- Cruceiro.
- Estanque nos xardíns do Gran Hotel.
- Invernadoiro nos xardíns do Gran Hotel.
- Fachada ao xardín da antiga lavandería.
- Chimenea da lavandería.
- Diversas fontes e pilóns:
Fonte de espiñedo.
Fonte de Vilasobroso.
Fonte de San Pedro.
Fonte do Fial.
Fonte dos Eixos de Abaixo.
- Seis muíños na beira dos ríos Tea e Xabriña.
Muíño Gonzalo Blanco.
Muíño da ponte do Xabriña.
Muíño das Rás.
Muíño das Veigas.
Muíño de Toncoso. Muíño das Augas.
Muíño situado entre o das Rás e A Ponte.
- Ponte romana.
- Monumento das "Tres Cruces" en San Pedro.
Patrimonio arqueolóxico:
- Xacemento do Coto da Cividade.
- Xacemento da Fonte da Gándara.
En canto ao nivel de protección o POMR outorga dous niveis: o integral e o non integral, sendo este
último o que se atopa nun maior número de elementos, dándose circunstancias curiosas como que o
Gran Hotel non conte cunha elevada protección que si teñen outras edificacións como é o caso da
Escola Fogar Divino Maestro onde, como se sinalou noutras partes da documentación, coexiste unha
parte orixinal con elementos de importante valor xunto con ampliacións relativamente recentes e sen
interese para a súa preservación.
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No que se refire ás Directrices de Ordenación do Territorio o concello de Mondariz-Balneario non se
atopa recollido nin no anexo II relativo aos núcleos interiores vinculados ao patrimonio rural nin no
anexo IV sobre ámbitos de interese do patrimonio cultural.
En cantos aos elementos catalogados e bes de interese cultural será de aplicación o disposto na
recentemente aprobada Lei 5/2016 de 4 de maio de patrimonio cultural de Galicia.
Nas seguintes imaxes sinálase a localización e nivel de protección dos elementos existentes e máis
en detalle a zona correspondente á parcela do Gran Hotel adquirida polo Concello e a ampliación do
núcleo de San Pedro proposta.

Situación dos elementos do catálogo e nivel de protección.

Como se observa nas imaxes de detalle que se mostran a continuación na parcela adquirida polo
concello atópanse distintos elementos catalogados: a fachada da lavandería, a Chimenea da
lavandería, o antigo invernadoiro, o denominado Chalet de Don Jaime e un estanque todos eles sen
protección integral.
Pola súa banda na zona onde se pretende ampliar o núcleo de San Pedro non existen elementos de
catálogo, sendo os máis próximos a capela e o Monumento das "Tres cruces" situados a máis de 200
metros.
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Elementos catalogados e nivel de protección nas inmediacións do Gran Hotel.

Elementos catalogados no núcleo de San Pedro.
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5.2.2.

ESPAZOS NATURAIS.

Dentro da relación de Espazos Naturais recollida nas Normas Complementarias e Subsidiarias de
Planeamento da provincia de Pontevedra non existen elementos na contorna de Mondariz-Balneario.
Tanto a canle do río Tea como a do Xabriña ao seu paso polo concello de Mondariz-Balneario se
atopan recollidos dentro da Rede Natura 2000 na denominada Zona de Especial Conservación (ZEC)
do río Tea.
Segundo a zonificación recollida no Plan Director da Rede Natura este espazo dentro do termo
municipal atoparíase na Zona 2 Área de conservación.
Neste ámbito estarase ao disposto do recollido no Plan Director da Rede Natura 2000 aprobado polo
Decreto 37/2014 do 27 de marzo, cuxas determinacións prevalecen sobre as do propio planeamento,
se este non está adaptado.
Dentro do Documento das Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) aprobado definitivamente no
seu documento 5 Anexos aparece o concello de Mondariz-Balneario en relación á seguintes figuras
de protección da paisaxe natural:
•

5.2.3.

Anexo III: Áreas estratéxicas de conservación: Zona de Especial Protección dos Valores
Naturais (río Tea).

ESTRADAS.

Á estrada de titularidade autonómica PO-254 seralle de aplicación o disposto na Lei de estradas de
Galicia (Lei 8/2013 de 28 de xuño).
Para o caso da vía da que é titular a Deputación Provincial de Pontevedra, neste caso a EP-4402,
estará ao disposto da Ordenanza Reguladora de defensa das estradas provinciais vixente en cada
momento.
O resto das estradas son locais.

5.2.4.

AUGAS.

É de aplicación aos cursos de auga e regatos do concello o disposto sobre do réxime de augas de
superficie na vixente Lei de Augas (Lei 29/1985 de 2 de agosto) e a Lei de ribeiras de ríos e regatos
(Lei de 18 de Outubro de 1991).
Ademais estarase ao disposto pola Lei 9/2010 de 4 de novembro de augas de Galicia, así como do
Plan Hidrolóxico da Confederación Hidrográfica Miño-Sil vixente en cada momento, actualmente o
aprobado polo Real Decreto 1/2016 de 8 de xaneiro.

5.2.5.

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE ALTA E MEDIA TENSIÓN.

Existen no concello diversas liñas media tensión séndolle de aplicación o disposto no R. D.
1995/2000 do 27 de decembro. (B.O.E. 27/12/2000 art.157 a 162).

5.2.6.

INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS.

De existiren ou levárense a cabo instalacións de telecomunicación dentro do termo municipal deberan
cumprir o disposto na Lei 9/2014 de 9 de maio de Telecomunicacións.
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5.2.7.

MONTES.

Regulados polas leis 10/2006, de 28 de abril e 21/2015, de 20 de xullo, polas que se modifica a Lei
43/2003 de Xefatura do Estado de 21 de novembro, de Montes (B.O.E. 22/11/2003).
Tamén haberá que ter en consideración a Lei 7/2012 de 28 de xuño de montes de Galicia.
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1. ESTUDO DO MEDIO RURAL.
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1.1. CLIMA.
Para a correcta realización do estudo do Medio Físico é necesario observar a influencia dos factores
climáticos, xa que o clima pode considerarse como un dos elementos determinantes en moitos dos
procesos naturais, como son a formación do solo e a vexetación potencial; o que vai determinar en
último caso a posible utilización da terra.
A climatoloxía atópase, así mesmo, estreitamente ligada coa topografía, de forma que ambos factores
afectan á distribución da poboación, debido a que esta acusa fortemente as vantaxes dun clima e
unha topografía favorables.
O clima dunha área xeográfica, resulta do conxunto de condicións atmosféricas, que se presentan
tipicamente nela, ao longo dos anos, e queda definido polas estatísticas a longo prazo dos
parámetros que describen o "tempo" na devandita área, como son a temperatura, humidade, vento,
precipitación, etc. Se considera o "tempo" como o estado da atmosfera nun lugar e momento
determinado.
En liñas xerais o clima do concello caracterízase por ter unhas temperaturas suaves e con
abundantes precipitacións que confiren a esta zona un clima oceánico húmido con tendencia á aridez
estival.
A continuación exponse a clasificación climática da área de estudo, a partir dos datos obtidos do visor
do SIGA (Sistema de Información Xeográfico Agrario), do MAGRAMA (Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente). Para a realización da análise climática da área de estudo,
tomáronse os datos da estación meteorolóxica máis próxima, que é a estación de Canedo
(Ponteareas), pertencente á rede de estacións agroclimáticas do Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente de España. A ficha técnica de estación inclúese a continuación.
ESTACIÓN: “CANEDO” PONTEAREAS
Coordenadas Xeográficas:
Latitude
42º10´
Lonxitude
08º 29'
Altitude
50 m
Orientación
Oeste
Nº de anos de recollida de datos: 43
Tipo de estación: Termopluviométrica
Considéranse, así mesmo, os datos facilitados polo Ministerio de Agricultura (Caracterización
Agroclimática da provincia de Pontevedra), ademais doutros estudos climáticos realizados sobre a
zona.
A nivel xeral, a situación de Galicia entre os 41º e os 44º de Latitude Norte aproximadamente, sitúaa
baixo a influencia de dous centros de acción fundamentais: por unha banda as Altas presións
subtropicais, representadas fundamentalmente polo Anticiclón das Azores, e, por outra, as Baixas
presións noratlánticas. Así mesmo, hai que considerar no clima xeral, as masas de aire; con respecto
a Galicia hai que resaltar dous: a tropical e a polar, que ao poñerse en contacto orixinan a
descontinuidade chamada Fronte Polar que se sitúa ao Noroeste das Altas presións subtropicais.
Este Fronte Polar non permanece estático, senón que se despraza de Norte a Sur segundo as
estacións.
As condicións climáticas do ámbito de actuación correspóndense ao tipo oceánico húmido, con
temperaturas suaves. Durante o inverno as precipitacións son abundantes, no verán o clima é cálido
e soleado.
Os datos obtidos da estación de “Canedo” Ponteareas, son:
•

ETP anual (THORNTHWAITE)
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EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL
E.T.P.MENSUAL (mm)
MESES
PONTEAREAS “CANEDO”
XANEIRO
20,10
FEBREIRO
24,40
MARZO
40,10
ABRIL
51,40
MAIO
77,70
XUÑO
106,0
XULLO
128,20
AGOSTO
118,50
SETEMBRO
87,80
OUTUBRO
58,60
NOVEMBRO
30,60
DECEMBRO
21,10
ANUAL
764,50
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL ESTACIONAL (mm)
ESTACIÓNS
PRECIPITACIÓN
Primavera
169,20
Verán
352,60
Outono
177,10
Inverno
65,60
A área de estudio presenta uns niveis de evapotranspiración (E.T.P.) que oscila entre os 20,10 mm do
mes de xaneiro aos 128,20 mm do mes de xullo.
•

Clasificación climática de Papadakis:
· Tipo de Inverno: Av. Avena cálido.
· Tipo de Verán: O. Oryza (arroz).
· Réxime de Humidade: ME. Mediterráneo. Nin Húmido nin desértico.
· Réxime Térmico: CO/Co. Continental Cálido/semicálido.
· Clasificación: Mediterráneo continental

•

Período cálido: 0 meses.

•

Período frío ou de xeadas: 6 meses.

•

Período seco ou árido: 2 meses.

•

Precipitación mensual:
PRECIPITACIÓN MENSUAL E ANUAL (mm)
PONTEAREAS
MESES
“CANEDO”
XANEIRO
211,30
FEBREIRO
189,50
MARZO
143,60
ABRIL
120,00
MAIO
122,60
XUÑO
54,20
XULLO
28,40
AGOSTO
29,90
SETEMBRO
106,80
OUTUBRO
186,70
NOVEMBRO
191,40
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DECEMBRO
ANUAL
•

225,50
1.610

Precipitación estacional e anual:
PLUVIOMETRÍA ESTACIONAL E ANUAL (mm)
ESTACIÓNS
PRECIPITACIÓN
Primavera
386,20
Verán
112,50
Outono
485,00
Inverno
626,30
Anual
1,610

•

Réxime de precipitacións:

O réxime pluviométrico caracterízase pola súa abundancia e persistencia. A media de precipitación
anual recollida na zona sitúase nos 1.610 mm.
A distribución estacional desta precipitación realízase de forma desigual, alcanzándose as máximas
precipitacións en inverno, cun 39% do total e cun mínimo acusado en verán, da orde dun 7%. Na
primavera e outono recóllense valores bastante similares de precipitación, cun 23% e un 30% do total
respectivamente.
Durante os meses do período seco, o descenso das precipitacións únese ao ascenso das
temperaturas, o que provoca unha evapotranspiración importante (o 46% da evapotranspiración anual
ten lugar durante esta época), para provocar situacións de déficit hídrico).
•

Temperaturas medias mensuais (ºC):
TEMPERATURAS MEDIAS MENSUAIS (ºC):
PONTEAREAS
MESES
“CANEDO”
XANEIRO
8,60
FEBREIRO
9,70
MARZO
11,60
ABRIL
13,00
MAIO
15,80
XUÑO
19,30
XULLO
21,70
AGOSTO
21,60
SETEMBRO
19,40
OUTUBRO
15,70
NOVEMBRO
11,30
DECEMBRO
9,00
ANUAL
14,70

•

Temperatura media estacional e anual (ºC):
TEMPERATURA MEDIA ESTACIONAL E ANUAL (ºC):
ESTACIÓNS
TEMPERATURA
Primavera
13,50
Verán
20,90
Outono
15,50
Inverno
9,10
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As condicións climáticas correspóndense co tipo oceánico húmido, con temperaturas suaves. Durante
o inverno as precipitacións son abundantes, en verán o clima é cálido e soleado.
•

Réxime térmico:

A temperatura media anual da área de estudo é de 14,70 ºC, cunha amplitude térmica media que
rolda os 12ºC. O réxime pluviométrico é abundante, situándose nos 1.600 mm. O inverno supón un
tempo fresco e chuvioso, causado pola presenza do Fronte Polar e as borrascas que traen os ventos
do Oeste. No verán predomina o tempo cálido e seco, aínda que soen presentarse algunhas
precipitacións dispersas ao longo da estación.
A época máis fría compóñena os meses de Decembro, Xaneiro, e Febreiro, cunha media de 9,1 ºC;
sendo o mes máis frío, xeralmente, Xaneiro. Estes datos permiten observar a suavidade térmica da
estación fría, que se confirma coas temperaturas medias de mínimas, cun intervalo de 3,80 ºC. O
carácter suave do inverno vese referendado por un período libre de xeadas mínima (xeada mínima:
temperatura media de mínimas t< 7ºC) próxima aos 180 días. A temperatura media das mínimas
absolutas sitúase nos -4,10ºC, mentres que a temperatura media das máximas absolutas sitúase nos
39,10ºC.
A estación cálida compóñena os meses de Xuño, Xullo, Agosto e Setembro. A temperatura media de
esta época atópase en 20,05 ºC. A estación polo tanto non é excesivamente calurosa. A pesar diso, a
media mensual das temperaturas máximas absolutas excede en ocasións os 35ºC.
Os meses de primavera e outono teñen un comportamento variable por ser épocas de transición entre
estacións cálidas e frías. A pesar diso, constitúen unhas estacións agradables, non diminuíndo en
ningún caso a temperatura media destes meses dos 13ºC.
•

Réxime de ventos:

Con respecto aos ventos dominantes na área de estudo, esta queda incluída no cinto dos Oestes,
ventos de orixe marítimo, temperados e húmidos; véndose afectada de modo bastante regular, agás
no verán, polos sistemas nubrados que, procedentes do atlántico, son arrastrados por estas correntes
de compoñente oeste, especialmente en outono e inverno, producindo un tempo característico, co
paso de sucesivas borrascas, co seu cortexo de frontes cálidos e fríos acompañados de frecuentes
xiros de vento do sur-suroeste, ao noroeste, e abundantes precipitacións.
Durante o verán prodúcese un desprazamento dos cintos de vento e, en consecuencia, o dos Oestes
desprázase máis ao Norte quedando a zona baixo o dominio do cinto das Calmas Subtropicais.
Paralelamente, o Anticiclón das Azores desprázase e esténdese cara o oeste cortando o paso ás
Borrascas Atlánticas que se desprazan máis ao norte. Os ventos predominantes en esta época son
os de compoñentes oeste e oeste-noroeste, aínda que tamén se presentan os ventos Norte e Sur.
A continuación reflíctense no cadro as direccións e velocidades dos ventos dominantes nas distintas
estacións do ano, recollidos no observatorio de Peinador.

As velocidades medias máis elevadas prodúcense durante a primavera, alcanzándose en Maio e Abril
17 km/h; as menores teñen lugar en Setembro e Outubro con 14 km/h de media. As calmas teñen
singular importancia entre Agosto-Novembro, con porcentaxes próximos ao 20%.
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1.2. XEOLOXÍA.
O ámbito de estudo encádrase dentro da Folla 17/2-3 Ourense, do Mapa Xeolóxico de España do
IGME (escala 1.200.000). Esta Folla localízase dentro do Macizo Hespérico, constituído por materiais
precámbricos e paleozoicos da península, deformados durante a oroxenia Hercinita. Xeoloxicamente
sitúase dentro da Zona Centro Ibérica, na subzona de Afloramento do “Ollo de Sapo”.
· Esquema tectónico: Rochas graníticas. Granito des hérnicos.
· Esquema xeolóxico: Rochas graníticas. Granito des sin cinemáticos.
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Fonte: IGME (adaptación propia)

1.2.1.1. Estratigrafía
O ámbito de actuación encádrase dentro do Domino do Anticlinorio do “Ollo de Sapo”. Dentro de este
dominio atópase a formación: Porfirioide do Ollo de Sapo.
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1.2.1.2. Tectónica
As rochas graníticas hercínicas da rexión mostran un grao de deformación moi variable que oscila
desde estadíos intermedios ata ortognéisicos. Estas variacións poden ocorrer dentro dun mesmo
macizo, o que quere dicir que a resposta destas rochas ante a deformación non é homoxénea. A fase
xeralmente responsable da deformación de estas rochas é a terceira fase (Fase 3). Esta deformación
maniféstase, unhas veces pola existencia de superficies de anisotropía máis ou menos penetrativas,
marcada principalmente pola orientación das micas e o estiramento dos graos de cuarzo e feldespato.
1.2.1.3. Petroloxía
O ámbito de actuación encádrase nunha zona de rocas graníticas (granitoides sincinemáticos). As
rocas graníticas hercínicas constitúen unha porcentaxe moi alta de toda a Folla na que se encadra a
área de estudo. Inclúense dentro deste grupo os dous grandes grupos de granitoides afectados polas
deformacións hercínicas da F3. Non se observaron estruturas deformativas claras atribuídas á F2 que
afecten aos granitoides aínda que non se descarta que o emprazamento deles puido comezar ao final
da mesma.
1.2.1.4. Hidroxeoloxía
Desde o punto de vista hidroxeolóxico a zona encádrase dentro do grupo dos materiais precámbricos
e rocas ígneas. En xeral, a súa permeabilidade primaria é moi baixa. A permeabilidade secundaria é
debida á rede de diaclasas, filóns e á alteración é algo maior, ofrecendo a posibilidade de acuíferos
de pequeno caudal. Os acuíferos máis importantes soen estar relacionados co desenvolvemento de
elementos graníticos. A disolución e carstificación das calizas cámbricas poden dar lugar a acuíferos
de certo interese. En relación coas fracturas, existen diferentes mananciais de augas termais, de
entre os que destacan os mananciais minero-medicinais de Mondariz.
1.2.1.5. Puntos de interese xeolóxico
No ámbito de estudo non se localiza ningunha área de interese xeolóxico.
1.2.1.6. Os dereitos mineiros no territorio
Tal e como resulta preceptivo realizouse unha consulta ao rexistro mineiro para coñecer cales eran os
dereitos existentes sobre o territorio do termo municipal por se se podían ver afectados polos cambios
recollidos na modificación puntual.
Na resposta de este organismo indicábanse unha serie de mananciais de augas mineiro medicinais
(dos cales se atopan dentro do termo municipal de Mondariz os das referencias A, B,D, E e F, así
como o perímetro de protección dos mananciais e pozos de augas mineiro medicinais dos que ten
autorizado o aproveitamento Augas de Mondariz Fuente del Val S.A. así como do aproveitamento de
auga mineral natural para bebida envasada denominado Landín autorizado á mesma empresa.
Na seguinte táboa recóllense os datos dos mananciais:
Referencia

X

Y

Descrición

Protección

A
B
C
D
E
F
G
H
I

543403
544233.14
547415.57
544187.65
544186.96
544194.83
544008.58
544747.51
544749.41

4675252.23
4675288.43
4677997.41
4675405.05
4675412.44
4675390.07
4675955.4
4676309.03
4676367.66

Ref A : Manantial Troncoso, Qmax=1200I/h, tª= 14,5 -15,5ºC, agua Minero Medicial

Máxima
Máxima
Máxima
Máxima
Máxima
Máxima
Máxima
Máxima
Máxima

consultora galega s.l.u.

Ref B: Manantial Gándara, Qmax=500 l/h, tª= 14,5- 15,4ºC, agua Minero Medicial
Ref C: Manantial Sabaxans, Qmax=1100l/h, tª= 16,5-17,4°C, agua Minero Medicial
Ref D: Manantial Mondariz 2, Qmax=3100I/h, tª= 15,5-16,5ºC, agua Mineral Natural
Ref E: Manantial Mondariz 3, Qmax=300 I/h, tª= 17ºC, agua Minero Medicinal
Ref F: Manantial Mondariz 1, Qmax=700 I/h, tª= 15,5-16,3ºC, agua Min Medicinal
Ref G: Manantial Fuente del Vall,Qmax=3300l/s tª= 15,5-16,5°C , Minero Medicinal
Ref H: Manantial Fuente del Val 2, Qmax=60001/s, tª= 14,5-15,5'C, Minero Natural
Ref I: Manantial Fuente del Val, Qmax=1800 I/h, tª= 15ºC, Minero Medicinal
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Referencia

X

Y

Descrición

Protección

J
K
L

544664.34
544067.57
544220.98

4676232.76
4676172.22
4675193.43

Ref J : Manantial V-4, Qmax=18000 I/h , tª=tª ambiente, agua Minero Natural

Máxima
Máxima
Máxima

Ref K: Manantial M-5, Qmax=7000 I/h , tª=17ºC, agua Minero Natural
Ref L: Manantial Mondariz 4, Qmax=28000 I/h , tª=18ºC, agua Minero Natural

Do mesmo xeito as coordenadas do perímetro de protección dentro do cal se atopa a totalidade do
termo municipal serían os seguintes:
Referencia

X

Y

Protección

M

541710.24
542168.6
542157.5
543532.2
543528.38
544902.97
544899.02
548106.11
548152.55
547693.95
547698.13
546780.86
546784.96
543115.54
543111.76
542653.13
542645.65
542187.09
542179.7
541721.22

4677124.1
4677126.83
4678977.46
4678985.84
4679602.71
4679611.37
4680228.24
4680249.47
4673463.85
4673460.73
4672843.86
4672837.7
4672220.83
4672197.41
4672814.28
4672811.49
4674045.23
4674042.47
4675276.21
4675273.48

Mínima

Imaxe de localización dos principais dereitos mineiros existentes dentro do termo municipal en relación ás modificacións máis
importantes propostas.
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Como pode observarse na imaxe existe un manancial preto do límite da parcela adquirida polo
Concello (o denominado L) polo que se deberán extremas as precaucións sobre as actividades que
se podan desenvolver na zona verde. No que atinxe á ampliación do núcleo de San Pedro non hai
nas súas proximidades mananciais con dereitos outorgados segundo o Rexistro Mineiro.

1.3. HIDROLOXÍA.
O río Tea discorre polo val no que se atopa localizado o concello, ao norte do mesmo, limitando
nunha lonxitude de en torno a 1.5 km. Este río recibe o caudal tanto do Xabriña, que serve de límite
polo leste co concello de Mondariz, como de moitos pequenos regatos. De cara a proposta da
modificación puntual cobra especial relevancia o Rego de Valdecide que atravesa a parcela do Gran
Hotel propiedade do Concello para desembocar no Tea a altura do Muíño das Rás.

Imaxe das tres principais canles de auga dentro do termo municipal.

No que atinxe aos riscos de inundación, segundo a información dispoñible no Sistema Nacional de
cartografía de Zonas Inundables, existiría un risco potencial e significativo de inundación nas tres
canles anteriormente sinaladas, aínda que no caso do Tea ningún elemento da modificación se atopa
preto das súas marxes, no caso do Xabriña existe gran desnivel entre a canle e as zonas edificadas
das súas marxes nesta zona, polo que as edificacións do núcleo de San Pedro non se verían
afectadas por eventuais incrementos do seu caudal e por último no caso do regato de Valdecide que
discorre polo interior da parcela que recentemente adquiriu o Concello de Mondariz-Balneario,
segundo os datos dos estudos feitos dispoñibles (MAGRAMA) a zona de fluxo preferente non
afectaría nin ao edificio da antiga lavandería nin ao denominado Chalet de Don Jaime.
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Zonas de fluxo preferente do Regato de Valdecide.

Imaxe do Regato de Valdecide ao seu paso pola parcela do Gran Hotel.
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Ampliación do núcleo de San Pedro.

Canón do río Xabriña.

Situación da ampliación que propón do núcleo de San Pedro con respecto ao río Xabriña.

Desnivel entre o núcleo de San Pedro e o río Xabriña na área recreativa das Pedras.

consultora galega s.l.u.
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Detalle da situación da ampliación do núcleo con respecto ao río.

Ampliación núcleo
Río Xabriña

Sección A-A

Regato de Valdecide

consultora galega s.l.u.
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Núcleo de San Pedro.

Regato de Valdecide

Posición elevada do núcleo de San Pedro con respecto ao Regato de Valdecide.

1.4. EDAFOLOXÍA.
A continuación móstrase unha imaxe coa caracterización de solos presente no ámbito de estudo:

Os solos presentes no ámbito de estudo son:
· Regosoles Alumi-Úmbricos e Cambisoles Alumi-Húmicos.
· Cambisoles dístricos (inclusións de Regosoles dístricos).
REGOSOLES ALUMI-ÚMBRICOS E CAMBISOLES ALUMI-HÚMICOS: son solos cuxa xéneses
estivo moi condicionada polas características topográficas. Son solos pouco desenvolvidos, formados
a partir de materiais non consolidados e en áreas de pendentes moi acusadas. Teñen unha
capacidade agrícola moi escasa.
CAMBISOLES DÍSTRICOS: son solos minerais condicionados pola súa idade de formación, onde o
tempo transcorrido non é aínda suficiente para que se desenvolveran. Son solos desenvolvidos sobre
diferentes tipos de substrato, moi variables, aínda que presentan sempre horizontes diferenciados.
Permiten numerosos usos agrarios.
Nos Cambisoles o seu nome alude aos cambios de color, estrutura e/ou consistencia producidos ao
avanzar a edafoxénese dos horizontes C por procesos que modifican a súa composición e/ou
organización. Son os solos máis estendidos en Galicia, debido á climatoloxía pasada e actual,
ademais da relativa inestabilidade dos materiais xeolóxicos que fixo que evolucionen as rocas ata o
estado de B cámbrico. Sobre o horizonte B cámbrico adoita ser frecuente en Galicia a presenza dun A
úmbrico, escuro, espeso e ácido, tanto sobre rocas básicas como ácidas, o que leva á caracterización
dos Cambisoles húmicos presentes na zona de estudo.
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Os Regosoles son solos que non posúen horizontes de diagnóstico especiais salvo, A ócrico ou A
úmbrico. Algúns tipos de Regosol aparecen na paisaxe asociados a Leptosoles. Os procesos de
erosión que sufriron moitas zonas de montaña de Galicia, principalmente nos períodos máis fríos
correspondentes ao último período glacial cuaternario e á intensa deforestación causada pola
utilización do lume desde a revolución neolítica ata os nosos días, orixinan acumulacións de materiais
edáficos ao longo das ladeiras e, sobre todo, nas posicións de cambio de pendente. Nestes casos
poden formarse solos cun horizonte A úmbrico de espesor anómalo no que, en ocasións, recoñécese
a presenza de liñas de material pedregoso, solto e con disposición máis ou menos paralela á
superficie que poñen de manifesto a orixe alóctona destas formacións.
En liñas xerais, o solo é ácido por asentarse sobre roca granítica, polo que os cultivos case sempre
necesitan encalados.

1.5. VEXETACIÓN.
A vexetación potencial do concello é de carácter forestal, unha carballeira acidófila que ten como
especie predominante o carballo (Quercus robur). Como especies arbóreas e arbustivas asociadas
leva cerquiños (Quercus pyrenaica), acivros (Ilex aquifolium), castiñeiros (Castanea sativa), loureiros
(Laurus nobilis), majuelos (Crataegus monogyna), etc. Este tipo de bosque caducifolio aparece ata
unha altura de 500-600 m.
Esta vexetación foi substituída desde tempos antigos debido á actividade humana. As masas
arbóreas da área poden diferenciarse en tres tipos fundamentais: bosques de repoboación, bosques
mixtos e bosques de ribeira.
Entre os primeiros destaca o piñeiro marítimo (Pinus pinaster) e o eucalipto (Eucalyptus globulus).
Tamén se encontra o piñeiro insigne (Pinus radiata). Os bosques mixtos son mesturas entre masas
superviventes do bosque caducifolio autóctono e as especies plantadas. Aparecen, ademais das
especies citadas: mimosas (Acacia dealbata), acacias (A. Melanoxylon) e loureiros (Laurus nobilis). A
principal especie arbórea dentro das frondosas autóctona é o carballo (Quercus robur), que aparece
mesturado con bidueiros (Betula alba) e castiñeiros (Castanea sativa). Tamén se encontra
representado, aínda que en menor proporción, o carballo cerquiño (Quercus pyrenaica). O
sotobosque destas masas forestais está densamente cuberto de helechos (Pteridium aquilinum),
polipodios (Polipodium vulgare), silvas (rubus, sp), rusco (Ruscus aculeatus), madreselva (lonicedra
sp.), hedra (hedera helix), etc e numerosas especies de herbáceas (Omphalodes nítida, Euphorbia
amygdaloides, Antoxantum odoratum, Potentilla erecta, etc).
Os bosques de ribeira aparecen ao longo dos numerosos cursos de auga da zona, sobre todo no río
Tea. Estes bosques están ligados a solos profundos de fondo de val con algunha influencia freática e
quedaron reducidos a franxas lineais ao longo das canles. Entre as especies arbóreas atópanse: o
aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus excelsior), bidueiro (Betula alba), salgueiros (Salix atrocineria
e Viminalis) e o sanguiño (Frangula alnus). Como acompañantes destas especies arbóreas aparecen
numerosos helechos (Osmunda regalis, Athyrium filiz-femina) e herbáceas (Gliceria spp, Aquilegia
vulgaris, Lycopus europaeus, etc).
En áreas non repoboadas e onde non hai predominancia de especies arbóreas, a matogueira é a
formación vexetal predominante. Hai presenza de toxos (Ulex europaeus, Ulex gallii), xestas (Cytisus
scoparius y striatus) e brezos (Erica sp). Entre as herbáceas presentes nestas matogueiras atopamos
Agrostis curtisii e Potentilla erecta.
Respecto dos usos do solo, a continuación preséntanse, nunha imaxe, os presentes no municipio
obxecto de estudo:
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Fonte: usos do solo SIOSE (Sistema de información sobre ocupación do solo en España)
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A nivel municipal, o mapa de usos é o seguinte:

Fonte: usos do solo SITEB

1.6. HÁBITATS.
Desde o punto de vista bioxeográfico o territorio de Nogueira de Ramuín encádrase nunha área de
transición entre dúas grandes áreas bioclimáticas: a Eurosiberiana e a Mediterránea, o que lle confire
unhas características singulares que fan posible a convivencia de flora e fauna propias de ámbalas
áreas bioclimáticas. E a isto hai que engadir a existencia de zonas abruptas como os Canóns do Sil
que permiten manter unha vexetación natural e unha fauna asociada, en especial avifauna, que pode
aniñar con tranquilidade.
Segundo a cartografía do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA,
2005), no concello de Mondariz – Balneario localízanse 3 teselas de hábitats:

O hábitat 91E0 é prioritario, se ben, sinálase que dada a natureza das actuacións consideradas na
Modificación Puntual, non se verá afectado de ningún xeito polo desenvolvemento das mesmas.
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Situación dos hábitats (inventario nacional de hábitats. MAGRAMA) e a Rede Natura
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1.7. OS ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS.
Neste apartado vaise facer unha pequena descrición dos espazos que contan con algún tipo de
protección en virtude de estar dentro de figuras de protección tanto locais como autonómicas,
nacionais ou europeas dentro do termo municipal de Mondariz-Balneario.
1.7.1.

A REDE NATURA.

Tanto a canle do río Tea como a do Xabriña ao seu paso polo concello de Mondariz-Balneario se
atopan recollidos dentro da Rede Natura 2000 na denominada Zona de Especial Conservación (ZEC)
do río Tea. A razón da súa inclusión é o de ser unha canle fluvial de importancia para o salmón
atlántico e con fraga ben conservada.

Segundo a zonificación recollida no Plan Director da Rede Natura este espazo dentro do termo
municipal atoparíase na Zona 2 Área de conservación.
Os datos descritivos deste espazo son os seguintes:
 Superficie: 357 ha.
 Altitude media: 86 m.
 Concellos: Covelo, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas e Salvaterra de
Miño.
 Hábitats: Urces secas europeas, Urces ortomediterráneas endémicas con toxo, Bosques aluviais
de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, Robledais galaico-portugueses con Quercus robur e
Quercus pirenaica.
 Flora: "Salgueiro" (Salix salvifolia subsp.australis).
 Fauna: Rato de almiscre (Galemys pyrenaicus), "Lontra" (Lutra lutra), Gavilán (Accipitier nisus),
Merlo de río (Cinclus cinclus), "Ouriolo" (Oriolus oriolus), Anduriña brava (Ripari riparia), lamprea
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(Petromyzom marinus), Salmón (Salmo salar), Píntega (Chioglossa lusitanica), Libélula (Gomphus
graslini), Libélula Libélula (Macromia splendens) (Oxygastra curtisii).
 Non existen Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) dentro do termo municipal.
 No que atinxe ás Directrices de Ordenación do Territorio no seu anexo III referido á áreas
estratéxicas de conservación figura o Lugar de Importancia Comunitario (LIC) do río Tea.
1.7.2.

OS ESPAZOS PROTEXIDOS SEGUNDO O PLAN HIDROLÓXICO DA CONFEDERACIÓN
MIÑO-SIL.

No vixente Plan Hidrolóxico da Demarcación Miño-Sil recóllense unha serie de elementos a protexer
dentro do termo municipal de Mondariz-Balneario que se relacionan a continuación.
Masas de auga para uso recreativo: existe unha zona augas abaixo da confluencia do Tea e do
Xabriña.
Perímetro de protección de augas minerais e termais: esta delimitación abarca a totalidade do
termo municipal.
Tramos de interese ambiental: estes correspóndense a aqueles tramos de río que manteñen as
súas condicións inalteradas. Neste caso o río Xabriña ao seu paso polo termo municipal
correspóndelle esa clasificación.
Zonas salmonícolas: neste caso correspóndese coas canles dos río Tea e Xabriña. Tamén coincide
esta delimitación coas de zonas de produción piscícola.
Zona recollida no plan de recuperación da subespecie lusitánica Emberiza shoeniclus
lusitanica: a totalidade do concello se atopa dentro da delimitación da área de distribución potencial
desta especie.
Captacións subterráneas: na documentación do PHMS para o concello de Mondariz-Balneario
sinálase unha captación subterránea nas coordenadas x: 543.602,35 y:4.674.642,24 fuso: 29 do
datum ETRS89.
1.7.3.

OUTROS ESPAZOS A CONSIDERAR.

Dentro do Inventario de Humidais de Galicia non se sinala a existencia de ningún dentro de MondarizBalneario. Tampouco existe ningún Espazo Natural de Interese Local (ENIL) ou un Espazo Privado de
Interese Natural (EPIN).
Non existen árbores nin formacións senlleiras catalogadas dentro do termo municipal. No que atinxe
ao plan de recuperación do sapoconcho común todo o termo municipal se atopa na delimitación de
zona de presenza potencial. As zonas de protección para avifauna non inclúen ao concello de
Mondariz-Balneario. En canto ao plan de xestión do lobo en Galicia, o concello atoparíase en zona 3.

1.8. RELEVO E PAISAXE.
Mondariz-Balneario forma parte da comarca do Condado, dentro da provincia de Pontevedra, estando
situada a súa capital municipal a uns 70 metros sobre o nivel do mar. O relevo da zona presenta
fortes contrastes entre as zonas de cumios e os vales que existen entre elas. Entre os fitos máis
importantes próximos atopamos o Monte Landín ao suroeste cunha altitude de 469 metros, sobre o
límite de cuxas abas se asenta a vila de Mondariz-Balneario, nunha zona de val froito do encontro
dos ríos Tea e Xabriña. Completan os cumios máis próximos ao Concello; Pena Alta con 383 metros
e situado ao leste, o Coto do Lobo con 282 metros e situado ao nordés e o Monte Garabite con 314 m
situado ao noroeste do termo municipal. Outro elemento destacado da zona, aínda que a unha certa
distancia, é do Coto de Eira de 884 metros de altitude e que se atopa ao noroeste do termo municipal,
no veciño concello de Mondariz. As alturas dentro do termo municipal van dende os 50 metros sobre
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o nivel do mar nas marxes do Tea ata os case 300 que se acadan ao sueste, nas inmediacións do
Coto ou do Monte da Armada.
Á vista dos datos que se mostran a continuación obsérvase que as zonas onde se producen
modificacións na cualificación do solo (parcela municipal preto do Gran Hotel ou de clasificación,
ampliación do núcleo de San Pedro atópanse a primeira delas a unha altitude de entre 50 e 75 m e
cunha pendente de en torno ao 5% en tanto que a segunda atópase por riba dos 100 metros e nunha
zona de maiores pendentes, de entre o 5% e 10 %.

Mapa de pendentes (Fonte: LIDAR IGN).

Imaxe do relevo do contorno do termo municipal (Fonte: LIDAR IGN).
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Mapa de alturas (Fonte:LIDAR IGN).

1.9. DEMOGRAFÍA.
O Concello de Mondariz Balneario conta como municipio cunha historia que se remonta ao ano 1924,
no cal se constituíu como entidade municipal separada do Concello de Mondariz do que fora
parroquia e logo entidade local menor. As cifras máis elevadas no número de habitantes déronse nos
anos 1930 e 1940 sendo a de 1960 a máis baixa.
Ata o censo do ano 1930 polo tanto no aparece reflectido este novo concello, sendo a evolución da
poboación de feito do mesmo a que se reflicte na táboa e gráficos seguintes:

Anos
Nº hab.

1930
774
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1940
785

1950
629

1960
573

1970
646

1981
650

1991
629

2001
659

2011
730

2015
652
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Evolución da poboación 1930-2015 a nivel de asentamentos.
Fonte: Censos INE. Elaboración propia.

Como se observa na imaxe anterior, dende a creación do concello a mediados dos anos 20 o maior
crecemento foi capitalizado pola Vila aínda que a diferenza entre a poboación do momento actual e a
de entonces é lixeiramente negativa. Algo semellante acontece no núcleo de O Pazo, en tanto que no
asentamento de San Pedro constátase que a diferenza é positiva aínda que pequena.
A evolución da poboación entre os anos 2000 e 2015 presenta un moi leve aumento provinte dun
primeiro período de aumento poboacional para pasar, a partires do ano 2007 no que se
contabilizaban 755 habitantes, a un moderado decrecemento.
En relación ao último Padrón (INE 2015) a poboación municipal acada os 652 habitantes do cales 329
son homes e 323 mulleres.
A densidade poboacional dentro do termo municipal acada os 283 hab./km² e é a máis elevada da
Comarca debido á pequena superficie do concello (que só representa un 0,67% do total) que tan só
conta cunha parroquia. Tamén resulta superior a antedita densidade á provincial 210,78 hab./km² e a
autonómica 92,38 hab./km².
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2. ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL.
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2.1. A ESTRUTURA TERRITORIAL E PARROQUIAL.

2.1.1.

A ESTRUTURA COMARCAL.

A comarca do Condado localízase no sur da provincia de Pontevedra, limitando ao norte coa área
metropolitana de Vigo, polo leste coa comarca da Paradanta e polo sur co río Miño que serve de
fronteira con Portugal. En liñas xerais a Comarca correspóndese co val do río Tea o cal a percorre
dende o nordés ata o sur onde verte as súas augas no Miño. Este val está limitado por unha serie de
rebordos montañosos que serven de límites naturais. Polo norte a Serra do Suído, cuxo maior cumio
é o Coto de Eira, polo oeste os montes do Galleiro con cumios en torno aos 700 m, e polo leste os
montes da Paradanta, que acadan unha altitude máxima na Chan de Padrón de en torno aos 950
metros. Dende estes cumios o terreo vai descendendo cara ao sur ata chegar ao río Miño,
presentando unhas boas características para o cultivo grazas á boa orientación, abrigo dos ventos e
abundante pluviosidade.
No que atinxe ás infraestruturas de ámbito supramunicipal, estas vense moi condicionadas pola
presenza da cidade de Vigo e a súa área metropolitana que é a que focaliza tanto a actividade como
os fluxos de persoas e mercadorías. Así pois os tres eixos máis importantes de comunicacións
discorren ao longo da parroquia en sentido leste-oeste coa cidade olívica como nodo de orixe e
destino principal:
- A nacional N-120 da Rede de Interese Xeral do Estado (RIGE), a cal discorre pola zona central da
Comarca.
- A Autovía A-52 que interconecta todo o sur da provincia de Pontevedra e diagonalmente de
noroeste a sueste a de Ourense, co resto do estado, cuxo trazado tamén percorre a zona central da
Comarca.
- A vía férrea convencional, cuxo trazado vai seguindo o val do río Miño o cal facilitou a súa
construción pero limita as súas prestacións actuais no que atinxe á velocidade polo sinuoso do seu
trazado.
No que respecta á rede de accesibilidade comarcal as estradas de maior importancia localízanse nos
concellos máis orientais (Ponteareas e Salvaterra de Miño) os cales son tamén os máis poboados e
os máis próximos a Vigo, en tanto que o viario que vertebra aos concellos do occidente comarcal
(Mondariz-Balneario, Mondariz e As Neves) teñen en xeral menores prestacións e soen pertencer á
rede secundaria autonómica e á rede provincial.

Situación da comarca de O Condado.
Fonte: Datos SIX da Xunta de Galicia. Elaboración propia.

consultora galega s.l.u.

ESTUDO DO MEDIO RURAL E M.A.P.

27

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

No mapa comarcal de Galicia aprobado pola Xunta de Galicia en febreiro de 1997, o concello de
Mondariz Balneario inclúese na comarca de O Condado, xunto cos concellos de Mondariz,
Ponteareas, As Neves e Salvaterra de Miño. O concello limita ao norte, leste e sur con Mondariz e ao
oeste con Ponteareas.

Mapa da comarca de O Condado.
Fonte: Datos SIX da Xunta de Galicia. Elaboración propia.

No caso da administración xudicial, Mondariz-Balneario forma parte do partido xudicial de
Ponteareas, no que se tamén se inclúen os concellos de Arbo, A Cañiza, O Covelo, Crecente,
Mondariz, As Neves, Ponteareas e Salvaterra de Miño.
A especificidade do concello de Mondariz-Balneario, cunha vocación claramente orientada ao turismo
e o pequeno tamaño do termo municipal fan que nos últimos tempos se teña mantido unha certa
situación de equilibrio, nunha comarca cunha evolución dual, onde por unha parte a zona máis
próxima a área metropolitana de Vigo medra, en tanto que os concellos do interior diminúen en
poboación e actividade.
Analizando o recente período entre os anos 2000 e 2015 observase que o conxunto comarcal
presenta unha evolución positiva en canto a poboación de 4,197 habitantes, da cal os concellos de
Ponteareas e Salvaterra de Miño aportarían a parte de crecemento con 5,786 habitantes en tanto que
Mondariz e As Neves contrarrestan ese incremento diminuíndo 1,590 habitantes. No caso de
Mondariz-Balneario, o concello logo dun período inicial de lixeiro crecemento voltou a valores de
poboación do ano 2000 no censo de 2015.

Mondariz
Mondariz-Balneario

INE 2000

INE 2005

INE 2010

INE 2015

5,571

5,343

5,200

4,665

651

719

734

652

As Neves

4,750

4,377

4,429

4,066

Ponteareas

18,322

21,378

23,316

22,990

8,501

8,375

9,456

9,619

Salvaterra do Miño
Total
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Evolución da poboación da comarca do Condado (2000-2015). Fonte: IGE. Elaboración propia.

2.1.2.

CARACTERIZACIÓN DA PARROQUIA.

2.1.2.1. Parroquia de Nosa señora de Lourdes.
Tal e como se ven sinalando o concello conta cunha única parroquia na que se localizan tres
asentamentos por unha parte a Vila de Mondariz-Balneario preto da confluencia dos ríos Tea (que
serve de límite á parroquia polo norte) e o Xabriña (que é o límite polo leste) e por outra os núcleos de
O Pazo (situado ao suroeste da Parroquia) e San Pedro (que se localiza nun promontorio que separa
os vales do río Xabriña e do regato de Valdecide na zona leste to termo municipal. O medio físico
está moi influenciado tanto polo percorrer do río Tea que forma un val na zona norte, como polos do
río Xabriña e o regato de Valdecide que converxen cara el dende o sur e o leste. Na zona suroeste o
terreo vaise tendo máis pendente ao iniciarse as abas do Monte Landín , que alcanza a súa maior
altitude fóra do termo municipal.
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Vista de Mondariz-Balneario dende o norte. Fonte datos :LIDAR. Elaboración propia.

Orixinariamente o modelo de asentamento da poboación foi a través de pequenos grupos de
edificacións nos bordes do solo agrario e próximos ás distintas canles de augas existentes. A partires
do censo de 1863 sabemos que no territorio que a día de hoxe é Mondariz-Balneario se localizaban
distintos lugares denominados Troncoso, O Subaco, O Outeiro, O Verdeal, Chan da Gándara e A
Rocha, que a día de hoxe e ao írense colmatando entre eles conformaron a Vila de Mondariz
Balneario, O Pazo que se corresponde coa zona primixenia do núcleo homónimo actual, e por último
outros catro: San pedro, Eido de Abaixo, As Pedras (que non aparece recollido no censo de 1863 con
esta denominación aínda que se mantén o uso deste topónimo), e O Arco (neste caso con
edificacións en ambos lados do límite municipal, os cales se denominan actualmente San Pedro en
Mondariz-Balneario, e do lado do veciño concello de Mondariz Escobeiro. Na seguinte imaxe pode
apreciarse a extensión dos mesmos sobre a ortofoto do Voo Americano dos anos 1956-1957.

Localización dos asentamentos orixinarios de Mondariz-Balneario.
Fonte: Instituto Xeográfico Nacional. Elaboración propia a partires de ortofoto do Voo Americano Serie B 1956-1957.
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2.2. ASENTAMENTOS DE POBOACIÓN.
O medio rural de Mondariz-Balneario presenta unhas características bastante homoxéneas nos seus
asentamentos dado que se trata dunha única parroquia e polo tanto da colonización dun único espazo
agrario que presenta uns límites moi definidos. Como características comúns teríamos a existencia
dun primitivo asentamento orixinario, normalmente situado nunha posición elevada con respecto ás
terras de cultivo cun camiño que vertebra o asentamento e en torno ao cal se dispoñen as construcións
seguindo o seu trazado e sen xerar outras vías transversais de importancia e todo elo conformando un
casarío máis ben aberto, que no caso do Pazo é nuclear, e no de San Pedro é Polinuclear.
A caracterización dos tres asentamentos existentes no que atinxe ao seu nivel de especialización e
diversidade tipolóxica sería a de solo urbano para o caso de Mondariz-Balneario e de núcleo rural para
O Pazo e San Pedro.
A tipoloxía tradicional dos núcleos de Mondariz-Balneario responde pois basicamente ao modo de
vida rural, baseado nunha agricultura de policultivo, aínda que con gran importancia da vide e en
menor media coa actividade gandeira máis alá do autoconsumo. Como se ven de sinalar os núcleos
presentan un viario interno estreito e irregular, condicionado pola topografía do terreo. As casas
tradicionais do concello teñen dúas plantas e normalmente son de planta rectangular, construídas con
granito de diferentes feituras, con cuberta a dúas, tres ou catro augas, de tella plana ou curva
podéndose aproveitar o baixocuberta tamén para diversos usos dado a que en moitos casos a
pendente do remate da casa permite transitar por este espazo e conta con fiestras nos pinchos. As
zonas para usos auxiliares do residencial ou produtivos sitúanse na planta inferior, namentres a
superior se dedica a vivenda. Existen multitude de edificacións anexas, tanto de granito como de
outros materiais máis recentes. As edificacións adxetivas máis comúns son os muíños e sobre todo
os hórreos.
No que atinxe á Vila de Mondariz-Balneario, a súa arquitectura mantén un bo número de vivendas e
construccións adxacentes de tipo tradicional como nos núcleos rurais, pero ademais conta con varias
tipoloxías que a diferencian de aqueles como son en primeiro lugar os elementos arquitectónicos
ligados ao turismo termal como é o caso das fontes de Troncoso e da Gándara, así como os hoteis,
nun segundo lugar estarían distintas residencias vilegas de moi boa factura distribuídas ao longo da
capital municipal, por outro lado estarían os equipamentos como é o caso da Casa Consistorial ou a
Gardería municipal, e por último e máis recentes as edificacións de vivenda colectiva que se localizan
na zona central da Vila.
2.2.1.1. O núcleo urbano.
A Vila de Mondariz Balneario como se viu con anterioridade formouse a partires duns pequenos
asentamentos próximos de tipo tradicional e da posterior colmatación que se deu entre eles, en
especial ao longo da estrada que une os veciños concellos de Ponteareas con Mondariz, aínda que
os feitos que posibilitaron boa parte dese crecemento foron a existencia das instalacións hoteleiras no
Chan da Gándara así como o paso de ser parte dunha parroquia noutro concello a converse en
municipio independente, o cal permitiu xestionar os propios recursos así como a construción de
dotacións ao servizo da poboación como o Concello, o Centro de Saúde, ou a Gardería municipal
entre outros.
Así pois dentro da trama da actual da Vila destaca pola súa singularidade a zona onde se localiza o
Gran Hotel, dentro dunha ampla parcela onde tamén se levaron a cabo outro tipo de construcións,
residenciais ou non, ao longo do tempo, así como outros establecementos hoteleiros próximos
situados en torno á fonte da Gándara.
A maioría do tecido urbano fóra desta zona está constituído maioritariamente polas edificacións
tradicionais dos primitivos asentamentos e outras máis recentes executadas con outros materiais e
volumetrías de vivenda unifamiliar con ou sen construcións anexas ao servizo do uso principal
principal, dentro do cal pódense atopar exemplos illados dunha arquitectura residencial moito máis
elaborada e
de maiores dimensións pertencente orixinariamente a persoas cunha grande
dispoñibilidade económica e que investiron moitos recursos na súa construción. Tamén destaca a
presenza dunha serie de edificacións de usos hoteleiros, educativos, ou dotacionais como pode ser o
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caso do Hotel Avelino, da Escola Fogar Divino Maestro, ou da actual Gardería Municipal
respectivamente, cunhas volumetrías diferenciadas respecto das edificacións adxacentes e con maior
interese na elaboración de detalles e emprego de técnicas construtivas máis elaboradas.
Por último estarían as edificacións de vivenda colectiva que se están a implantar na zona central da
capital en substitución das unifamiliares que se atopaban alí previamente ou ocupando espazos
vacantes intersticiais da trama.
Tal e como se sinalou, unha parte moi importante do edificado foino de xeito exento, sobre todo nas
zonas máis exteriores da Vila, en tanto na zona central, en especial preto da estrada de Ponteareas a
Mondariz atópanse grupos de construcións acaroadas formando os límites do rueiro.
Ao longo de todo o solo urbano pódense atopar numerosos elementos con valor etnográfico e
arquitectónico dende as máis emblemáticas como as construcións hoteleiras e termais ata otras más
modestas como peches, fontes etc.

Localización da Vila de Mondariz-Balneario.

Zonas orixinarias da capital.
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Vivendas unifamiliares.

Vivendas plurifamiliares.

Mercado (Dotacións).

Antigo Hotel Continental.

2.2.1.2. Os núcleos rurais.
En apartados anteriores fíxose referencia a que orixinariamente o poboamento municipal orixinouse
nunha serie de pequenos asentamentos distribuídos nas marxes dos vales do río Tea e do regato de
Valdecide, algúns do cales foron evoluindo ata dar lugar a actual Vila de Mondariz-Balneario en tanto
que na zona de O Pazo e San Pedro mantívose o seu carácter rural. Neste apartado vanse sinalar as
características dos dous asentamentos que aparecen diferenciados nos censos do INE, aínda que
dentro do solo urbano tamén se poden atopar ámbitos cunha ordenanza semellante pero que a día de
hoxe non figuran como entidades independentes.
I. O Pazo.
O núcleo de O Pazo localízase na zona suroeste do termo municipal, nunha das abas do val do
regato de Valdecide que tamén é o inicio das elevacións que forman parte do Monte Landín. Este
asentamento presenta un crecemento lineal en torno ao camiño que conecta a zona de monte coas
marxes do regato. Historicamente as edificacións foron situándose nun estreito espazo de pendentes
moderadas nas beiras desta vía, liberando os terreos máis aptos para o cultivo das zonas medias e
baixas do val. O núcleo conta cos servizos básicos de abastecemento e saneamento municipais,
alumeado e recollida do lixo, e como dotación máis destacada nas súas inmediacións teríamos o
espazo libre da Fonte do Fial, situado a carón da estrada provincial que une Vilasobroso coa vila de
Mondariz-Balneario, na parte máis elevada do oeste do asentamento. En liñas xerais mantense o
tecido tradicional primixenio do núcleo e non se observan crecementos significativos máis alá da
construción dalgunha nova edificación, que en moitos casos faise en substitución doutra preexistente.
As edificacións atópanse maioritariamente en bo estado aínda que hai varios casos de edificacións en
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mal estado ou ruína tanto vivendas como construcións auxiliares. Dentro das construcións adxectivas
o máis relevante é a existencia de hórreos e dalgún lavadoiro ou fonte.

Localización do núcleo de O Pazo.

Extensión do núcleo de O Pazo a mediados do século XX sobre ortofoto do Voo Americano Serie B 1956-1957.
Fonte: Instituto Xeográfico Nacional.
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Imaxes do interior do núcleo.
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Espazo libre da Fonte do Fial.

II. San Pedro.
O núcleo de San Pedro localízase na zona sueste do termo municipal, na aba oposta do val do regato
de Valdecide oposta a O Pazo, sobre un pequeno promontorio que divide os vales do río Xabriña
moito máis estreito e fondo do regato de Valdecide que é máis amplo. Tal e como se sinalou con
anterioridade, o que a día de hoxe se coñece como núcleo de San Pedro, é o resultado a agrupación
de catro lugares próximos, situados sobre unha ladeira orientada ao leste, sendo os seus nomes San
Pedro e As Pedras ao norte e Eido de Abaixo e O Arcos ao sur, unidos todos eles principalmente por
un camiño que os percorre e en torno ao cal se produciu un crecemento de tipo lineal que agrupou as
construcións preto da vía para dese xeito minimizar a ocupación das terras máis aptas para o cultivo.
No que atinxe ao núcleo de O Arco, como se pode ver na ortofoto do Voo Americano que se
reproduce a continuación, obsérvase que este núcleo se desenvolvía nos terreos do que agora son
dous concellos distintos, pero que no seu momento foron unha mesma parroquia dentro de Mondariz
(ata principios do século XX), do cal dan boa conta os censos do INE de finais do século XIX e
principios do XX. En liñas xerais mantense o tecido tradicional primixenio dos lugares que logo
pasaron a recoñecerse baixo dun único topónimo, e non se observan crecementos significativos máis
alá da construción dalgunha nova edificación, que en moitos casos faise en substitución doutra
preexistente. As edificacións atópanse maioritariamente en bo estado aínda que hai varios casos de
edificacións en mal estado ou ruína tanto vivendas como construcións auxiliares. Dentro das
construcións adxectivas o máis relevante é a existencia de hórreos, dous muíños, lavadoiros e fontes.

Localización do núcleo de San Pedro.
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Extensión dos asentamentos preexistentes, e que deron lugar ao núcleo de San Pedro, a mediados do século XX sobre
ortofoto do Voo Americano Serie B 1956-1957. Fonte: Instituto Xeográfico Nacional.
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Imaxes do núcleo.
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Área recreativa As Pedras.

II.1 Servizos e dotacións.
O núcleo conta cos servizos básicos de abastecemento, o cal provén do veciño concello de Mondariz
a través dunha rede veciñal, e de saneamento municipal, con destino á EDAR de Mondariz-Balneario,
alumeado e recollida do lixo, neste último caso con colectores para distintos tipos de residuos. Como
dotacións máis destacadas teríamos a Capela de San Pedro así como o espazo libre las Pedras
situado nas marxes do río Xabriña.
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II.2 Elementos con valor patrimonial no núcleo.
Dentro dos catro lugares que conforman o asentamento actualmente denominado San Pedro aínda
se manteñen a día de hoxe construcións que amosan o forte vínculo que tiveron coa explotación
racional do medio, dende as vivendas e as súas edificacións adxacentes para o usos como a
almacenaxe de produtos agrarios ou a cría de gando, en certos casos organizadas en torno a un
patio común a todas elas, ao que se accedía dende o espazo público a través dunha portada
elaborada con lumieira de granito rematada cunha cruz e merlóns que focalizaba a actuación
ornamental en potentes peches tamén realizados en fábrica de granito, ata as construcións
adxectivas directamente relacionadas coa actividade agraria como é o caso dos hórreos ou os
muíños, dos cales existen diversos exemplos ao longo de todo o asentamento. Tamén hai que
destacar a presenza de importantes tramos de peches de parcelas de tipo tradicional realizados con
diversos tipos de fábrica de granito, aínda que a máis común adoita ser a cachotería careada de
pedra.
No seguinte plano de situación localízanse as construcións tradicionais que aínda permanecen a día
de hoxe dentro do asentamento así como peches de tipo tradicional que se deberían conservar e por
último a situación dunha serie de elementos arquitectónicos e etnográficos de interese.

Referencia

Tipo

Nome

Lugar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Arquitectura
Arquitectura
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía

Capela de San Pedro
Casa con portalón monumental
Muíño de Gonzalo Blanco
Calvario das Pedras
Portalón monumental
Fonte no Eido de Abaixo
Portalón monumental, pombal e hórreo
Muíño de As Pedras
Fonte lavadoiro de Bouzavedra
Portalón monumental
Portalón monumental

San Pedro
San Pedro
As Pedras
As Pedras
As Pedras
Eido de Abaixo
Eido de Abaixo
As Pedras
Edo de Abaixo
Eido de Abaixo
Eido de Abaixo
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Referencia

Tipo

Nome

Lugar

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía
Etnografía

Hórreo
Hórreo
Hórreo
Hórreo
Hórreo
Hórreo
Hórreo
Hórreo
Hórreo

San Pedro
San Pedro
As Pedras
As Pedras
As Pedras
As Pedras
Eido de Abaixo
Eido de Abaixo
Eido de Abaixo

1.

2.

3.

4.

6.
5.
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7.

8.

9.

10.

11.

13.
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2.2.2.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

OS USOS DO SOLO E A EDIFICACIÓN NOS NÚCLEOS.

Dentro do concello de Mondariz-Balneario, a Vila que é a súa capital e o asentamento máis poboado
é onde acada o maior grao de especialización dentro dos usos edificatorios.
Polo contrario non existen de momento usos urbanos moi especializados -ou sexa usos diversos
distintos aos de vivenda e agropecuarios, no que se refire aos asentamentos rurais.
No concello de Mondariz-Balneario pódense detectar usos residenciais en vivenda individual e
colectiva, usos comerciais (oferta comercial diversa), hostaleiros (bares, tabernas, restaurantes, etc.),
hoteleiros, usos equipamentais (ensino, deporte, sanitarios, administrativos, etc.) e algúns usos
complementarios dos anteriores que as veces se localizan en edificacións illadas (tanto no contorno
da capital municipal como ao longo do territorio).
2.2.2.1. O uso residencial.
É o uso maioritario no concello de Mondariz-Balneario, seguido de lonxe por un uso comercial
terciario.
O uso residencial, concrétase principalmente nas vivendas unifamiliares, en edificacións de pouca
altura, as cales constitúen a maioría do espazo ocupado dos núcleos rurais e o solo urbano. Con
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certa presenza no contorno urbano, atopamos edificios de vivenda colectiva maioritariamente de tres
alturas (B+2) que acubillan polo xeral un reducido número de vivendas cada un. Sobre estas liñas
xerais destacan aquelas construcións máis emblemáticas como é o caso do Gran Hotel ou o Hotel
Balneario, cunhas alturas e volumetrías de gran relevancia e que son claramente recoñecibles na
paisaxe do termo municipal, aínda dende unha certa distancia.
Tanto nos núcleos rurais como no solo urbano predominan as vivendas unifamiliares, illadas ou
acaroadas de unha ou dúas plantas, e que poden ser moi variables desde casas tradicionais de pedra
e pequenas, ata grandes edificacións de materias nobres e cunhas dimensións volumétricas maiores.
A presenza de vivendas pareadas é un feito recente e obsérvase a súa presenza nas promocións
levadas a cabo nas últimas décadas.
Os únicos edificios que non conteñen uso residencial no interior dos asentamentos son aqueles que
acubillan usos equipamentais públicos ou privados (administrativos, sanitarios, docentes, relixiosos,
etc.) así como algunha edificación para usos comerciais ou de pequenos talleres ou garaxes. Un caso
excepcional son os edificios en estado ruinoso que non permiten a habitabilidade neles, podendo ter
un carácter recente ou xa dunha certa perdurabilidade.
2.2.2.2. Os usos comerciais.
Existe un bo número e variedade de establecementos comerciais e profesionais de prestación de
servizos dentro do concello que atenden tanto a demanda dos veciños como dos residentes
temporais que o visitan ao longo do ano. A maior concentración de actividade comerciar dáse nas
marxes da estrada PO-254 que atravesa a Vila de oeste a leste comunicando o concello con
Mondariz e Ponteareas. Nos núcleos rurais non se ten constatado a existencia de establecementos
comerciais.
2.2.2.3. Os usos industriais.
Dentro do termo municipal non existen actividades industriais de importancia nin solos
acondicionados e/ou clasificados exclusivamente para este fin.
2.2.2.4. Os usos hostaleiros.
Hai que salientar a importante oferta hostaleira existente en relación ao tamaño do termo municipal, o
que fala da importancia que o sector turístico ten para a súa economía e nomeadamente para o
emprego dentro do concello.
Dentro dos aloxamentos existentes podemos atopar os seguintes:
- Hotel CEMAR o cal dispón de 148 prazas hoteleiras.
- Hotel Balneario de Mondariz, o cal dispón de 195 habitacións con 390 prazas hoteleiras.
- Apartamentos Mondaclaro, o cal conta con seis apartamentos e 18 prazas hoteleiras.
- Apartamentos Camelia que ao igual co anterior dispón de 6 apartamento e 18 prazas hoteleiras.
Así pois a oferta de aloxamento con datos recentes acadaría unhas 574 prazas.
2.2.2.5. Os usos equipamentais.
Os usos equipamentais nos núcleos rurais céntranse case que por completo en pequenos sistemas
de equipamentos de carácter local. Na súa meirande parte, estes equipamentos locais están
constituídos por equipamentos con uso de servizo público (lavadoiros etc.), en xeral en bo estado de
conservación. Dentro desta mesma serie de equipamentos están aqueles que se poden corresponder
ao uso relixioso como acontece coa capela de San Pedro.
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Capela en San Pedro.

Lavadoiro en Eido de Abaixo (San Pedro).

Xa dentro do núcleo urbano de Mondariz-Balneario, aos equipamentos característicos de carácter
local hai que engadir outros de ámbito máis xeral e que teñen un rango de servizo moito maior que os
anteriores. Ademais da igrexa e cemiterio, como cabeceira parroquial, neste núcleo podemos atopar
equipamentos xerais como a Casa do Concello, o Centro de Saúde, Colexio público, O Mercado
Gardería municipal, e zonas deportivas entre outros.

Mercado en Mondariz-Balneario.

Edificio da Gardería Municipal en Mondariz-Balneario

Con respecto ás instalacións que prestan servizos como o abastecemento, saneamento ou recollida
selectiva de residuos sólidos urbanos, estas adoitan localizarse fóra do solo edificable, en xeral por
tanto, en solo rústico de distintas categorías.

ETAP e depósitos en Os Freixos.

EDAR de Mondariz-Balneario a carón do río Tea

2.2.2.6. Os espazos libres.
Os núcleos rurais acadan diferentes niveis de dotación neste sentido, sendo maior a presenza no solo
urbano, nomeadamente na zona centro do mesmo e nas marxes dos ríos Tea e Xabriña.
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Espazo libre urbano.

Espazo libre na parcela do Gran Hotel.

Fóra do ámbitos dos núcleos rurais e do solo urbano levouse a cabo tamén algunha área recreativa
de pequena dimensión, como acontece preto do punto limpo.

Área recreativa de Cernadas.

Espazo libre preto do punto limpo.

A presente modificación puntual non conten ningunha proposta referida á nova dotación de espazos
libres, tan só o cambio de titularidade dun deles, que pasa a ser propiedade municipal.
2.2.3.

TIPOLOXÍAS EDIFICATORIAS.

No concello de Mondariz-Balneario, podemos observar unha presenza importante de variedades
tipolóxicas, reflectindo o pasado histórico deste concello.
2.2.3.1. A arquitectura termal e hoteleira.
Nun concello como o que nos ocupa é obrigada a referencia á arquitectura que ten como base a
actividade termal e subseguintemente hoteleira vencellada á anterior. Neste caso os dous mananciais
principais nos que se orixinou o aproveitamento das augas son os de Troncoso e a Gándara,
atopándose o primeiro de xeito exento na beira do río Tea e o segundo, formando parte dun conxunto
edificatorio máis amplo, no centro da Vila de Mondariz. En ambos casos atopámonos ante dous
elementos emblemáticos sen os cales, xunto con algún outro, non é posible entender a historia deste
municipio, pois constitúen o cerne da súa orixe e tamén do seu desenvolvemento dende aquela.

Fonte da Gándara.

consultora galega s.l.u.

Fonte de Troncoso.

ESTUDO DO MEDIO RURAL E M.A.P.

46

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

Por outra parte, unha vez a actividade termal comezou a ter sona, fíxose precisa a construción de
edificacións para albergar ás persoas que acudían a tomar as augas, para o cal edificouse
inicialmente unha primeira casa de baños no ano 1888 que se foi ampliando progresivamente e con
posterioridade foi substituída polo Gran Hotel en 1898. O Gran Hotel é outro dos elementos clave sen
os que non se pode entender a Vila e o seu desenrolo posterior. Localízase no Chan da Gándara,
sobre unha ampla parcela onde ademais do establecemento hoteleiro fóronse levando a cabo outras
construcións como vivendas, un depósito de auga, un invernadoiro, e unha igrexa entre outros.
Actualmente tamén se poden atopar gran cantidade de elementos de tipo etnográfico como cruceiros,
pequenos estanques, petos de ánimas, arcos ou capiteis de construcións xa desaparecidas etc.

Edificio do Gran Hotel.

Chalé de Don Xaime.

Igrexa dentro da parcela do Gran Hotel.

Chalé de Dona María.

Estanque.

Arco e capiteis.

Ademais do elemento anterior fóronse edificando distintos tipos de establecementos hoteleiros na
zona central da vila de Mondariz-Balneario, dos cales algúns permanecen en uso, como o Hotel
Balneario situado en fronte ao Gran Hotel, e outros xa pecharon, como é o caso do Hotel Continental
no lugar de Outeiro.

consultora galega s.l.u.

ESTUDO DO MEDIO RURAL E M.A.P.

47

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

Hotel Balneario.

Hotel Continental.

2.2.3.2. As vilas urbanas.
Aínda que a orixe dos asentamentos que deron lugar ao que a día de hoxe se coñece como concello
de Mondariz-Balneario, é basicamente rural, e vinculada a unha explotación de tipo tradicional do
medio con pequenos grupos de vivendas e edificacións para usos complementarios, situados nas
marxes do espazo con maior capacidade agraria e preto das correntes de auga que percorren o
termo municipal, a posterior evolución, unha vez foi cobrando forza a actividade termal e turística, fixo
que xurdiran, no interior da nova capital que estaba a aglutinar as poboacións preexistentes preto das
marxes do río Tea, novas tipoloxías eminentemente residenciais onde, unha maior dispoñibilidade de
medios económicos dos seus propietarios permitiu dotar ás construcións de volumes máis
destacados e singulares e unha maior riqueza ornamental, que se contrapoñen ao tecido máis
homoxéneo e continuo no que se insiren. Estas construcións adoitan erguerse dento de parcelas
amplas cun perímetro delimitado por peches de boa factura e no que se soen localizar elementos
decorativos con maior ou menor porte.

Vila Digna.

Quinta de Outón.

Chalé Vila Flora.

Vila Serra.
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2.2.3.3. As tipoloxías rurais.
No medio rural de Mondariz-Balneario a edificación rural tradicional correspóndese coas
características propias dunha “fábrica agrícola”.
No que atinxe á súa tipoloxía, hai que falar dunha arquitectura tradicional de planta rectangular
pechada por catro muros de fábrica de pedra, con dúas plantas de altura e cuberta a dúas augas con
estrutura de madeira rematada con tella plana ou curva. En moitos casos a pendente coa que conta a
cuberta permite o uso do baixocuberta que se chega a iluminar mediante fiestras nos pinchos.
Nestes muros emprégase principalmente a cachotería de granito careada nas edificacións comúns,
reservando as cachoterías concertadas ou incluso a cantaría para as edificacións máis importantes e
elaboradas. Como acabado destes muros é usual que a propia fábrica quede vista con ou sen cintado
nas xuntas.

Construción en O Pazo (cachotería).

Edificacións en San Pedro (sillería).

Exemplos de fábricas de granito.

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras orixinais
foron construídas cun bastidor de madeira e vidro, aínda que en moitos casos foron posteriormente
reemprazadas por outras executadas mediante materiais máis novos como o aluminio; outro tanto
sucede coas portas que tamén se realizaban inicialmente en madeira pero que pouco a pouco foron
substituídas por outros materiais.

Pequena vivenda en San Pedro

Vivenda en San Pedro

Exemplos de ocos e cubertas.

As cubertas nas edificacións tradicionais presentan unha maior tendencia a seren realizadas a dúas
augas empregando unha estrutura de madeira que se remata cunha cubrición de tella curva ou plana.
Destaca a presenza da tella plana, moi abundante nesta zona, especialmente entre as edificacións
tradicionais e algún que outro edificio público.
Dado que estamos a falar dun concello moi pequeno non hai moitos exemplos de arquitectura
relixiosa, sendo exemplos deste tipo de edificacións a igrexa parroquial de Nosa Señora de Lourdes
na Vila, a capela de San Pedro no núcleo homónimo e a capela do Carme no xardín do Gran Hotel.
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Capela do Carme.

Capela de San Pedro

Igrexa parroquial de Nosa Señora de Lourdes.

Exemplos de arquitectura relixiosa.

Tanto as edificacións complementarias como as adxectivas teñen representación importante nas
edificacións do medio rural. Por exemplo existe unha importante presenza de hórreos, principalmente
de xeito illado no interior das parcelas, así como un certo número de muíños nas inmediacións das
canles de auga ao longo de todo o termo municipal.
A partir da década dos sesenta do pasado século, apareceu tamén no rural unha edificación que se
descontextualiza do medio, e que responde a novos usos, que esquecen os tradicionais e incorporan
tipoloxías urbanas debido a que se destinan, na maioría dos casos, á función exclusivamente
residencial. Localízanse fundamentalmente tanto nas zonas exteriores dos asentamentos primixenios
como preto das vías de comunicación cara ás estradas principais, dando lugar a un poboamento
difuso, alterando a harmonía da paisaxe rural tradicional e marcando unha incipiente dispersión no
modelo de asentamento poboacional. Noutros casos realízase unha colonización do espazo mediante
intervencións importantes cun importante número de edificacións que colonizan o espazo creando
novos viarios e zonas residenciais pero que adoitan non ter en conta nin as preexistencias nin a
continuidade cos asentamentos preexistentes.

Vivenda en Mondariz-Balneario

Novas proporcións de vivenda preto dos asentamentos tradicionais.

Exemplos das novas edificacións.
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2.2.3.4. As construcións adxectivas
Son as construcións relacionadas coa actividade agropecuaria, e cunha certa presenza no medio
rural tradicional de Mondariz-Balneario. A situación destas construcións pode variar segundo os casos
e a función da construción: principalmente tiveron e teñen como fin almacenar e transformar os
produtos agrícolas, nos que efectuar o proceso final para obter alimentos, de habitáculo para os
animais..., e actualmente engadíronse outros usos derivados dos novos modos de vida e das novas
necesidades das xentes do rural.
Ás veces, no medio rural, estes espazos dispóñense con criterio de verticalidade; é dicir, lagares,
adegas, fornos... atópanse baixo o teito da casa. Pero tamén ocorre que se presenten cun criterio de
horizontalidade e é entón, cando se crea a necesidade de agregar espazos individualizados ao corpo
central da vivenda, aínda que moi próximos a ela. As características construtivas son as mesmas que
na casa-vivenda, aínda que na maioría dos casos se caracterizan pola rusticidade dos seus
acabados.
Dada a importancia das construcións adxectivas nas tipoloxías da vivenda tradicional e a presenza
delas en certo número, vamos a dar un breve repaso polo concello en canto ás súas funcións e
características principais. A seguir dáse unha descrición sucinta das edificacións que se recolleron en
Mondariz-Balneario.
Construcións de almacenamento ou coa función de secado e conservación dos produtos
Hórreos: moi abundantes neste concello, constitúen un elemento definitorio da paisaxe galega,
empregándose para secar, conservar, e almacenar os cereais que se recollen, fundamentalmente
millo e centeo, e tamén para protexe-los de animais, como ratos ou aves.
É de planta rectangular e a altura á que se atopa a "cámara" non excede a de unha persoa.
Necesitan dunha boa cimentación sobre a que se asentan uns piares de pedra con forma prismática,
denominados pés. O seu número depende da lonxitude que teña o hórreo: pártese dun mínimo de
dous (un por esquina). Sobre cada piar colócase unha pedra cilíndrica ou cadrada ("tornarratos" ou
"moas") para evitar o acceso de roedores.
As paredes dos hórreos son de pedra ou de madeira, con aberturas horizontais para unha boa
ventilación.
A cuberta a dúas augas, igual que o piso, é de madeira. Sobre ela colócase tella curva. Na cuberta
adoita aparecer algún tipo de adorno: pináculos con forma piramidal ou de cruz, etc.
Localízanse principalmente de xeito illado nas parcelas preto doutras edificacións.

Hórreo en San Pedro.

Hórreo en O Pazo

Exemplos de hórreos.

Construcións de transformación
Muíños hidráulicos:
Os muíños de auga son testemuño dun pasado no que a subsistencia dependía da agricultura, que
co paso dos anos converteuse en parte esencial da arquitectura popular galega, onde se moía o gran
de cereais, como millo ou centeo para obter fariña.
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Os muíños tiñan tamén unha importante función social, era un lugar onde se relacionaban os veciños,
contábanse contos e algunha que outra troula, onde a picaresca amorosa xurdía tamén ao seu
arredor. Infinidade de cantigas, lendas, refráns, poemas de amor e de berce, eran inspirados nos
muíños mentres se moía o grao.
No caso dos existentes en Mondariz-Balneario correspóndense ao tipo de muíños de canle, cunha
única moa normalmente, dos que existen diversos exemplos nas marxes dos distintos ríos e regatos
como por exemplo ao carón do Xabriña.
Co avance da sociedade os muíños de auga foron caendo en desuso, algúns desfeitos e comidos
polas silvas nun abandono total, outros xa desapareceron, son moi poucos os que aínda traballan
aguantando o empuxe da modernidade. As novas tecnoloxías e enerxías industriais favoreceron o
desenvolvemento da economía, ao mesmo tempo que provocaron o abandono das costumes
tradicionais; así, pouco a pouco os campos comezaron a quedar abandonados, como adoita dicirse “a
monte”; dese xeito foise unha parte do noso patrimonio. Subliñar tamén que coa chegada da
electricidade foron moitos os campesiños que compraron muíños eléctricos, instalándoos nas
bodegas das casas, moendo alí mesmo o grao. Moita xente que ten este aparello recoñece que a
fariña, nin por asomo, ten a mesma calidade da que se obtén no muíño de auga tradicional.

Muíño na área recreativa das Pedras.

Muíño en As Pedras (San Pedro)

Exemplo de Muíños.

Construcións de aproveitamento doméstico de auga
Fontes e lavadoiros: son construcións adicadas ao aproveitamento doméstico de auga e soían ser
de carácter comunal ou veciñal. Estas construcións poden aparecer xuntas ou separadas. No medio
rural deste concello, podemos atopar varios exemplos.
As fontes consisten nunha mina pechada cun simple muro de pedra, no que se incrusta un cano por
onde sae a auga, ou nun volume paralelepipédico de pedra, no interior do cal se contén o líquido,
permitindo a súa extracción mediante recipientes de distintos tamaños (olas, baldes, botellas, etc.).

Exemplo de Fonte no Eido de Abaixo (San Pedro).
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Os lavadoiros construíronse para aproveitar a auga sobrante das fontes e consisten nun gran pío de
forma rectangular, que orixinariamente non tiña tellado, levando na parte superior do depósito lousas
inclinadas e ben pulidas, máis longas que as outras. Teñen como finalidade lavar a roupa. Neste
concello existen varios exemplos deste tipo de construción maioritariamente cubertos.

Exemplo de lavadoiro en Chan da Gándara.

2.2.3.5. Outros espazos e construcións singulares.
Os peches.
Os elementos de peche e delimitación da propiedade son construcións que caracterizan a paisaxe do
concello, constituíndo unha testemuña da ocupación do territorio polas actividades humanas. O muro
tradicional máis común en Mondariz-Balneario é o de cachotería de pedra de granito, material moi
abundante neste municipio. A súa calidade varia segundo os casos, ao igual que o tamaño dos
cachotes empregados, que en orixe se superpoñían en seco, e dicir, sen morteiro. As dimensións
dos muros tamén son variables e van de un a dous metros, aínda que é habitual complementar estas
alturas con postes, varandas, rede de arame,...

consultora galega s.l.u.

ESTUDO DO MEDIO RURAL E M.A.P.

53

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

Exemplos de muros de peche no rural

No espazo agrario os lindeiros resólvense xenericamente mediante postes de pedra separados
arredor de tres metros e unidos con arame, ou ben, se empregan as propias estruturas que soportan
as vides. Tamén é frecuente que pequenos socalcos coincidan e fagan a súa vez de delimitación
entre parcelas.

Exemplos de peches no espazo agrario
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Na seguinte imaxe pódese observar a distribución dos muros tradicionais no núcleo de San Pedro:

No entorno urbano percíbese unha maior variedade de tipos no referido aos peches e, aínda que
están presentes a tipoloxías tradicionais comentadas con anterioridade, a maioría de muros
responden a novas solucións marcadas pola heteroxeneidade construtiva e a diversidade de
materiais empregados. O desapego que se produce no solo urbano coa paisaxe rural, xunto á súa
complexidade funcional, fomenta este feito. De seguido móstranse os exemplos máis recoñecibles:
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Exemplos de peches no solo urbano

Os socalcos.
A necesidade de aproveitamento das terras en pendente, en especial para o cultivo da vide, como
acontece na contorna do val do regato de Valdecide, fai que xorda a necesidade de construír os
socalcos, que son unha serie de valados de pedra que serven para conter as terras de cultivo.

Exemplo de socalcos no lugar de Eido de Abaixo (San Pedro).
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2.3. FICHA DO NÚCLEO RURAL DE SAN PEDRO.
PXOM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO (MP3)
ESTUDO DO MEDIO RURAL
Parroquia:

Nosa Señora de Lourdes

Nº ficha:

Poboación:

1991

San Pedro

Núcleos:

2001
98

1

2015
76

93

Total:
Bo estado
Vivendas:
Edificacións
existentes

Superficie do asentamento

Ruína

1991

32

Tradicional:

Actuais

43

Común:

68.335,94

Total:

Naves:
Construcións aux.:

112

Consolidación edificatoria
Núcleo tradicional

Núcleo común

Método gráfico (Instrucción 4/2011 do 12 de abril)
Parcela
Parcelas
Grao
Sup. Delimitada
mínima
edificables
1
68.335,94
500
42

Grao de consolidación:

Parcelas
edificadas
44

Grao

Sup. delimitada

Parcela
mínima

Parcelas
edificables

Parcelas
edificadas

Grao de consolidación:

51,16%

Servizos existentes

Rede viaria interna

Pluviais

; Características: Só no viario

Abastecemento

; Características: Veciñal dende Mondariz

Terra

Saneamento

; Características: Tratamento en EDAR

Pedra

169

2,87 Bo

Electricidade

; Características:

Formigón

218

3,66 Bo

Alumeado

; Características: 35 puntos de luz

Asfalto

1.186

5,67 Bo

Teléfono

; Características:

Ancho medio xeral:

Gas

□ Características:

Zonas verdes/espazos libres

Recollida lixo

; Características: Recollida selectiva

Equipamentos

Tipo pav.

Lonxitude (m)

Ancho medio

145

Estado medio

1,9 Regular

3,51 Estado xeral:

Bo
2.030,04

Superficie:
Superficie:

Capela de San Pedro

72,79

Transformador eléctrico

36,30

Fonte e lavadoiro de Bouzavedra

20,34

Captación no río Xabriña

13,99

Superficie:

Total:
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