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1. INTRODUCIÓN. 

1.1. PRESENTACIÓN.

O presente Estudo Ambiental Estratéxico é parte integrante do proceso de Avaliación Ambiental 
Estratéxica ao que é sometida a Modificación Puntual nº:3 do POMR do concello de Mondariz-
Balneario.  

A súa elaboración responde ás esixencias da Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental.  

O procedemento de avaliación ambiental establecido pola lexislación estatal atópase incluído dentro 
da Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

O concello de Mondariz-Balneario, promotor do proceso de AAE, remitiu, un escrito á Secretaría Xeral 
de Ordenación do Territorio e Urbanismo comunicando o inicio da tramitación da  modificación puntual 
nº:3 do seu Proxecto de Ordenación do Medio Rural (POMR), documentación que tivo entrada na 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en data 15/07/2015. Solicitouse o inicio do 
procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada, achegando ademais o documento 
ambiental estratéxico así como o borrador da modificación puntual redactados polo promotor. Logo do 
proceso de consultas e da recepción de diversos informes sectoriais o órgano ambiental resolve o
sometemento ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria da antedita 
modificación puntual. 

Con resolución de data 10 de novembro de 2015 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental formula o Documento de Alcance para a avaliación ambiental estratéxica da modificación 
puntual do proxecto de Ordenación do medio Rural promovida polo concello de Mondariz-Balneario. 

Este documento é a base para a redacción do presente Estudo Ambiental Estratéxico que se 
presenta formando parte da documentación da Modificación Puntual nº:3 do POMR do concello de 
Mondariz Balneario. 

1.2. TRAMITACION E DOCUMENTACION DA AVALIACION AMBIENTAL ESTRATÉXICA. 

En aplicación da “Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental” deberase incorporar na 
tramitación da modificación puntual o proceso descrito no artigo 17 (e desenvolto nos artigos 18 ao 
25) de avaliación ambiental estratéxica ordinaria da citada lei, co obxecto de introducir no 
procedemento administrativo aplicable para a súa elaboración e aprobación un proceso de avaliación 
ambiental no que o órgano promotor integrará os aspectos ambientais, e que constará das seguintes 
actuacións: 

Solicitude de inicio. 

Consultas previas e determinación do alcance do estudo ambiental estratéxico. 

Elaboración do estudo ambiental estratéxico. 

Información pública e consultas ás administracións públicas afectadas e persoas interesadas. 

Análise técnico do expediente. 
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Declaración ambiental estratéxica. 

En cumprimento do sinalado no apartado anterior a tramitación segundo o procedemento establecido 
pola Lei 21/2013, no que se refire ao concello de Mondariz-Balneario ata o momento foi a seguinte: 

Solicitude por parte do Concello como órgano promotor da modificación puntual do POMR do 
inicio do procedemento de avaliación ambiental estratéxica. O antedito escrito de solicitude de 
inicio tivo entrada na Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental o día 15/07/2015. 

O 16/07/2015 a devandita Secretaría Xeral en tanto órgano ambiental inicia un período de 
consulta pública dos documentos recibidos a través da súa sede electrónica, o cal finalizou o día 
09/09/2015. Ao mesmo tempo consultouse tamén aos membros do Consello Galego de Medio 
Ambiente e Desenvolvemento Sostible, á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, ao Servizo de 
Planeamento e Inventario da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural e a outras administracións 
públicas. 

Durante o período de consultas recibíronse respostas de tres organismos: 

- Informe da Confederación Hidrográfica Miño-Sil de 7 de setembro de 2015. 

- Informe do Instituto de Estudos do Territorio de data 27 de xullo de 2015. 

- Informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural do 19 de outubro de 2015. 

O 09/11/2015 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental formulou o informe ambiental 
estratéxico no que determina que a modificación puntual debe someterse ao procedemento de 
avaliación ambiental estratéxica ordinaria. 
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En data 10/11/2015 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental formula o documento 
de alcance do estudo ambiental estratéxico da modificación puntual do proxecto de ordenación do 
medio rural do concello de Mondariz-Balneario, en cumprimento do establecido no artigo 31.2 da 
Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

O presente estudo de avaliación ambiental recolle as cuestións formuladas tanto no documento 
de alcance como nos informes emitidos durante o proceso de participación pública. 
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1.3. EQUIPO REDACTOR DOS TRABALLOS 

Na elaboración do presente documento participaron os seguintes profesionais: 

DIRECCIÓN E COORDINACIÓN: 

- Andrés PINO MORENO. Arquitecto. 

- Maribel GONZÁLEZ LOJO. Socióloga. 

EQUIPO BÁSICO: 

- Juan BAUTISTA RODRÍGUEZ GARCÍA. Arquitecto. 

- Miguel A. BARREIRO GARCÍA, Xeógrafo. 

Pontevedra, decembro do 2016. 

Asdo. Andrés Pino Moreno 

Director do Equipo 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO  

 

consultora galega s.l.u. ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (EAE) 8
 

2. ESBOZO DA MODIFICACIÓN. 

2.1. XUSTIFICACIÓN E MOTIVACIÓN DA MODIFICACIÓN. 

O concello de Mondariz-Balneario conta a día de hoxe como figura de ordenación xeral do seu 
territorio cun Proxecto de Ordenación do Medio Rural (POMR) aprobado ao abeiro da Lei 1/1997 do 
24 de marzo, do solo de Galicia. Esta figura de ordenación urbanística foi aprobada definitivamente o 
17/01/2001 (DOGA 02/02/2001) e posteriormente modificada de xeito puntual en dúas ocasións; a 
primeira con aprobación definitiva o14/03/2002 e a segunda o 18/05/2005. 

A día de hoxe atópase vixente a Lei 2/2016 do 19 de febreiro do solo de Galicia como lexislación 
autonómica de referencia, en tanto que a lexislación estatal marco é o Real Decreto Lexislativo 7/2015 
de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana. 

Tras 15 anos de vixencia do Proxecto de Ordenación do Medio Rural (POMR) o Concello de 
Mondariz-Balneario determinou que precisaba facer algúns axustes na  figura de ordenamento 
municipal tanto para adaptar as súas determinacións á realidade actual como ocorre no caso da 
adquisición dos terreos adxacentes ao Gran Hotel que agora son de titularidade pública, ou a 
necesidade de que edificacións con usos hoteleiros e docentes permitan albergar usos sanitarios e 
asistenciais que se están a demandar xa pola poboación e que serán aínda máis precisos nos 
vindeiros anos, como para permitir un certo abano de solucións construtivas respectuosas co 
patrimonio existente no que se refire a cubertas, carpinterías ou peches. Por último tamén se 
considerou precisa a harmonización do solo dos dous núcleos (San Pedro e Escobeiro) que se atopan 
a ambos lados do límite municipal entre o concello de Mondariz-Balneario e o de Mondariz, os cales 
xa comparten a día de hoxe servizos e presentan unha ordenación semellante en canto ás tipoloxías 
edificatorias que se poden levar a cabo neles. 

A presente modificación puntual redactada a petición do Concello de Mondariz-Balneario ten xa que 
logo os seguintes obxectivos: 

1. cambiar a catalogación da Escola Fogar Divino Maestro pasando dun nivel de protección 

integral a protección non integral e incluir na ficha unha listaxe dos elementos que deben ser 

obxecto de protección; 

2. Realizar pequenas modificacións na normativa urbanística no que atinxe aos usos permitidos, 
en espacial no que se refire á posibilidade de implantar o uso Sanitario-Asistencial nas 
ordenanzas 1, 2, 7 e 8. Modificación de usos permitidos en ordenanzas 7. Hoteis e 8. Docente. 

3. Cambio na cualificación urbanística da parcela do Gran Hotel adquirida polo Concello. 

4. Modificación de ordenanzas no que se refire a materiais e cubertas. 

5. Creación dunha nova ordenanza de peche de parcelas. 

6. Harmonización de transición entre os núcleos rurais de San Pedro (Mondariz-Balneario) e 
Escobeiro (Mondariz). 
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2. Realizar pequenas modificacións na normativa urbanística no que atinxe aos usos 
permitidos, en espacial no que se refire á posibilidade de implantar o uso Sanitario-Asistencial 
nas ordenanzas 1, 2, 7 e 8. Modificación de usos permitidos en ordenanzas 7. Hoteis e 8. 
Docente. 

Con esta modificación búscase ampliar os usos permitidos nestas ordenanzas para acadar unhas 
maiores posibilidades de rehabilitación de edificacións hoxe en día sen uso ou en ruínas, xa que se 
estima que a oferta hoteleira e docente no momento actual se atopa cuberta, e pola contra se fan 
necesarios novos servizos sanitarios e asistenciais para a poboación que poderán ter un bo acubillo 
coa reutilización de edificacións do parque residencial xa construído, o cal redundará tanto na mellora 
da imaxe da Vila como en evitar a construción das instalacións en parcelas vacantes e con elo 
transformar e urbanizar máis solo. 

3. Cambio na cualificación da parcela do Gran Hotel adquirida polo Concello. 

Dado que o Concello recibiu no ano 2014 a cesión dunha parcela (Referencia Catastral: 
4253001NG4745S0001YI) de 13.664 m² localizada no parque no Gran Hotel, onde se atopa o edificio 
coñecido como antiga lavandería, e o denominado como Chalet D. Jaime, faise preciso mudar a súa 
cualificación urbanística para adaptala á realidade actual: 

- A antiga lavandería pasaría de ser considerada equipamento privado a que dar recollida como 
equipamento público cultural, xa que se aspira que poda albergar o futuro Museo da Auga. 

- No que atinxe ao "Chalet de D Jaime" e a parcela na que se asenta duns 400 m² manterá a súa 
cualificación urbanística, séndolle aplicable a ordenanza 1 Edificacións protexidas e 2. Contorno 
de edificacións protexidas. 

- En canto ao resto da parcela múdase a cualificación urbanística pasando de zona verde privada 
de uso público a zona verde pública. 

4. Modificación de ordenanzas no que se refire a materiais e cubertas. 

A regulación que recolle o POMR referida tanto ás cubertas como a materiais de carpinterías é moi 
reducida, polo que se fai necesario, ao tempo de respectar as características construtivas propias da 
arquitectura presente no termo municipal e en especial de aqueles elementos incluídos dentro do 
catálogo de bens municipal, introducir unhas normas máis detalladas que permita empregar un abano 
de solucións un pouco máis amplo que o actual. 

- No que atinxe aos materiais das carpinterías permítese o uso daqueles de suficiente calidade para 
que non se desvirtúe a arquitectura na que se emprega, ampliando a gama cromática dos 
acabados admisibles. 

- Con respecto ás cubertas permítese o uso de materiais metálicos de calidade como é o caso do 
cobre e o zinc prohibíndose o fibrocemento visto e a tella cerámica plana". 

Ademais dos cambios concretos nestas materias introdúcese unha regulación xeral de estética e 
integración ambiental que pretende unha mellora nas condicións paisaxísticas do espazo edificado 
procurando minimizar o impacto dos movementos de terra nas obras, propiciando a adaptación ao 
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ambiente dos proxectos tanto de nova planta como de recuperación do xa construído,adecuación de 
fachadas nas que se teñan levado actuacións de tipo heteroxéneo que se pretendan reconducir, etc. 

5. Creación dunha nova ordenanza de peche de parcelas. 

Debido a que a regulación no relativo aos peches nas distintas ordenanzas é moi reducida, 
prodúcense unha serie de problemas relativos tanto ás condicións nas que se executan os peches 
(medición de alturas, tipoloxía, aparición de elementos decorativos que superan as dimensións 
máximas, problemas de convivencia entre propietarios lindantes polo mantemento das zonas vexetais 
dos peches, etc.), como ao reducido abano de tipoloxías que se poden empregar (pouco máis que 
peche de fábrica de pedra de un metro de altura que se pode completar ata dous con seto ou forxa). 
Todo isto fai necesaria a aprobación dunha ordenanza de peches na que se estableza de forma clara 
cal é o xeito en que se pode levar a cabo o peche dunha parcela en canto a dimensións, materiais etc. 

Na ordenanza recóllense os seguintes aspectos: 

- O ámbito de aplicación que serán a totalidade das ordenanzas dentro do solo do termo municipal. 

- O procedemento de solicitude de licenza e a documentación mínima esixible. 

- As dimensións máximas dos peches. 

- A tipoloxía dos peches e as características construtivas admisibles dos mesmos. 

- Elementos de peche permitidos por cada categoría de solo. 

- Características e sistemas cuxo uso non está permitido. 

6. Harmonización de transición entre os núcleos rurais de San Pedro (Mondariz-Balneario) e 
Escobeiro (Mondariz). 

Os concellos de Mondariz-Balneario e Mondariz contan na zona de límite dos termos municipais con 
dous núcleos colindantes, San Pedro no caso de Mondariz-Balneario e Escobeiro no caso de 
Mondariz. Na práctica forman un único núcleo que comparte servizos urbanísticos como é o caso do 
abastecemento e o saneamento. 

A delimitación de solo de núcleo rural no caso de Escobeiro chega ata o límite do termo municipal en 
tanto que no caso de San Pedro non se chega a dar a continuidade neste tipo de solo ao quedar a 
delimitación levemente retrasada, isto ocasiona que algunha das parcelas existentes presente dúas 
categorías de solo diferentes por mor de verse cruzada polo límite municipal que a un e outro lado 
presenta unha clasificación do solo diferente. 

O cambio que propón a modificación puntual é a delimitación de dúas parcelas, actualmente 
clasificadas como solo rústico, como solo de núcleo rural de xeito que se acade a harmonización do 
solo aos dous lados do límite entre os termos municipais, de xeito que esa continuidade funcional e de 
servizos que xa se dá a día de hoxe se recoñeza tamén no que atinxe á clasificacións do solo. 
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2.2. DESCRICIÓN XERAL DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E ALCANCE TEMPORAL DA 
MODIFICACIÓN. 

Como xa se ten indicado nos puntos iniciais deste documento, o ámbito de actuación é o termo 
municipal do concello de Mondariz – Balneario xa que algúns dos puntos a tratar pola presente 
Modificación puntual exténdense de forma xenérica ao introducir cambios na Normativa do documento 
de planeamento xeral vixente. Outras das actuacións desta modificación pola contra, presentan unha 
localización máis precisa como o caso da parcela Gran Hotel Balneario ou as edificacións catalogadas 
as que se fai referencia.  

O alcance temporal desta modificación sitúase entre a aprobación deste documento e a revisión do 
planeamento xeral que se poida facer nun futuro  

2.3. OBXECTIVOS PRINCIPAIS DA MODIFICACIÓN. 

Dentro da modificación puntual que se formula establécense unha serie de niveis básicos de 
obxectivos a conseguir que son os seguintes: 

2.3.1 Obxectivos xerais da planificación urbanística. 

Estes serían os obxectivos xerais que a Lei establece para a actividade urbanística relacionados coa 
proposta de modificación do POMR. 

 Garantir o dereito a “dispoñer dun medio ambiente acaído para o desenvolvemento da persoa, así 
como o deber de conservalo”. 

 Facer efectivo o mandato de que todos “os poderes públicos velarán pola utilización racional de 
todos os recursos naturais, co gallo de protexer e mellorar a calidade de vida e defender e 
restaurar o medio ambiente, apoiándose na indispensable solidarizade colectiva”. 

 E, no suposto de que alguén contraveña ese dereito, establecendo sancións penais ou, no seu 
caso, administrativas, así como a obriga de reparar o dano causado” (artigo 45). 

 Dar cumprimento, igualmente, ao disposto no artigo 46 do texto constitucional e que di: “Os 
poderes públicos garantirán a conservación e promoverán o enriquecemento do patrimonio 
histórico, cultural e artístico dos pobos de España e dos bens que o integren, calquera que sexa o 
seu réxime xurídico e a súa titularidade A Lei penal sancionará os atentados contra este 
patrimonio”. 

 E, por último, facer posible o mandato socialmente máis esixible, isto é, facendo realidade o 
exercicio do dereito, de que “todos os españois teñen dereito a dispoñer dunha vivenda digna e 
aquelada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas 
pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do solo, de acordo co interese 
xeral para impedir a especulación”. 

2.3.2 Obxectivos xerais da modificación do POMR. 

Neste caso relaciónanse os principais obxectivos que persegue a redacción da modificación puntual 
en relación ao territorio que regula e as necesidades que a orixinaron: 
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 A consecución dun equilibrio harmónico entre a preservación do patrimonio, do medio rural e 
natural e o desenvolvemento urbanístico e o crecemento ordenado. 

 Ordenar a expansión urbana, aumentando a súa complexidade e reciclando na medida do posible 
tecidos urbanos e elementos edificatorios para ser empregados en novos usos. 

 Procurar unha ordenación que teña en conta as características dos asentamentos existentes e a 
relación entre o espazo antropizado e o solo rústico adxacente. 

 O planeamento haberá de perseguir no medio rural a mellora da convivencia cotián, procurando 
ata onde humanamente sexa posible, non só o mantemento, senón tamén o aumento da 
poboación no territorio, respectando a súa distribución descentralizada e xerárquica. 

 Protección dos recursos, os espazos naturais e tamén do patrimonio histórico-artístico, 
etnográfico e cultural. 

 A potenciación de proxectos educativos, culturais, sociais e dos lugares de encontro e de lecer da 
poboación, incardinados no obxectivo prioritario da mellora xeral da calidade de vida, definindo un 
sistema de equipamentos equilibrado e estratexicamente situado para o adecuado servizo á 
poboación. 

 Dar resposta ás necesidades presentes e futuras no eido dotacional e de servizos de xeito que se 
fomente a calidade de vida e a cohesión social dun xeito homoxéneo ao longo do termo municipal. 

 Velar por un emprego racional e sostible dos recursos e minimizar na medida do posible a 
xeración de residuos. 

 Acadar unha regulación que sen por en risco a calidade paisaxística e a imaxe urbana permita o 
emprego de solucións construtivas actuais que potencien o espazo edificado do concello como 
claro referente residencial e turístico diferenciado dentro da comarca, afianzando os importantes 
valores tradicionais cos que conta.   

 Ofrecer un documento normativo completo, actualizado e doado de aplicar, así coma un sistema 
de xestión urbanística, conforme coa capacidade económica e técnica do Concello. 

2.3.2 Principais obxectivos ambientais da modificación. 

Estes obxectivos xorden da análise das principais variables ambientais que poden estar relacionadas 
coa modificación puntual: 

Paisaxe:  favorecer a integridade paisaxística e a potenciación da calidade da imaxe de conxunto das 
zonas edificadas. 

Natureza:  levar a cabo pequenas modificacións que non comprometan nin poñan en risco a 
integridade funcional dos sistemas naturais. 

Patrimonio: dada a gran calidade do patrimonio existente deberán prevalecer aquelas medidas que o 
potencien e poñan en valor descartándose aqueloutras que podan supor un risco para a súa 
integridade, preservación ou percepción. Ademais faise preciso o estudo dos elementos existentes de 
cara a unha mellor protección dos mesmos. 
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Sociedade: deberá considerarse a necesidade de que exista un equilibrio entre a poboación e os 
recursos existentes, garantir a cohesión social así como a non exclusión. Fomentarase ademais a 
participación cidadá na toma de decisións do Concello. 

Economía: as accións municipais deberán de favorecer a mellora da calidade de vida e a 
habitabilidade. Dadas as características deste concello, onde o turismo ten unha gran importancia 
haberanse de favorecer aquelas medidas que se propoñan en relación coa potenciación deste sector, 
e pola contra desbotar aqueloutras que eventualmente diminúan a calidade do recurso ou o 
comprometan. 

Medio urbano: favorecer a reciclaxe de tecidos e de edificacións, posibilitando o emprego para novos 
usos como a alternativa á ocupación de terreos vacantes de edificación. 

Medio rural: preservar os asentamentos tradicionais e aqueles elementos que os caracterizan 
(tipoloxías, materiais, etc., así como a relación co solo rústico no que se atopan inseridos. 

Enerxía: promover o aforro no consumo enerxético. 

Atmosfera: posibilitar que na medida do posible se reduzan as emisións contaminantes. 

Ciclo hídrico: garantir o funcionamento do ciclo hídrico así como a  viabilidade dos sistemas de 
abastecemento e saneamento en función das demandas previsibles. Promover o aforro no consumo 
de recursos e garantir a protección para aquelas zonas ameazadas por inundacións. 

Ciclos de materiais: fomentar a reutilización de materiais fronte ao incremento na produción  de 
residuos. Procurar un consumo de recursos nos que primen aqueles de orixe local ou próxima. 

Solo: axustar o consumo de solo ás necesidades reais, pulando na medida do posible a reutilización 
de construción existentes fronte a nova artificialización do solo. propiciar un desenvolvemento 
ordeado e eficiente do concello. 

Edificacións: minimizar as afeccións das edificacións sobre o contorno. 

2.4. PRINCIPAIS ACTUACIÓNS PROPOSTAS NA MODIFICACIÓN E O PROGRAMA TEMPORAL 
DAS SÚAS ACTUACIÓNS. 

Dado o carácter xeral da modificación puntual no que afecta aos usos e as ordenanzas que se 
modifican así como o documento de catálogo, a programación temporal carece de sentido. Sendo en 
tal caso a súa vixencia ata a revisión do planeamento xeral.  

No tocantes a cuestións máis puntuais como a ampliación do núcleo de San Pedro, a aplicación da 
posibilidade de edificar sería inmediata a aprobación deste documento se ben a execución da 
edificación está sometida ao dereito a edificar do promotor no momento en que o considere oportuno 
a través da solicitude da licenza municipal a tales efectos. No caso da ordenanza na parcela do Gran 
Hotel Balneario a vixencia da modificación sería inmediata cunha vixencia indefinida. 

2.5. RELACIÓN CON OUTROS PLANS E PROGRAMAS CONEXOS 

Entre os instrumentos de planificación territorial que deberán terse en conta pola súa especial 
incidencia sobre o planeamento, están os seguintes: 
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INSTRUMENTOS APROBADOS:

 Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Mondariz (PXOM) 

 Directrices de ordenación do territorio (DOT) 

 Plan hidrolóxico da parte española da demarcación hidrográfica do Miño-Sil 

 Plan de saneamento de Galicia 2000-2015 

 Plan de abastecemento de Galicia. Plan Auga 2010-2025 

 Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020 

Este apartado trata da relación da presente modificación puntual do POMR de Mondariz- Balneario, 
cos plans sectoriais e territoriais vixentes ou en proceso de elaboración ou revisión que poden afectar 
á mesma.  

Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Mondariz (PXOM)
1.1. Mondariz-Balneario limita ao norte, leste e sur co concello de Mondariz e ao oeste co de 

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, tendo acadado o de Mondariz a aprobación inicial.  

Este apartado trátase máis polo miúdo na Memoria Informativa.

Directrices de ordenación do territorio (DOT)
En canto a plans territoriais citar que segundo a Lei 2/2016, de 19 de febreiro, do solo de Galicia os 
plans de ordenación urbanística están vinculados xerarquicamente ás determinacións das directrices 
de ordenación do territorio e dos demais instrumentos establecidos pola Lei 10/1995, de ordenación 
do territorio de Galicia, e deberán redactarse en coherencia con todos eles.    

As Directrices teñen como finalidade establecer as pautas espaciais de asentamento das actividades, 
precisando a definición dun modelo territorial para Galicia. Este modelo identifica cales son os 
elementos que compoñen  o territorio e establece que características deben ter, como deben 
evolucionar e cales deben ser as relacións entre eles. As propostas e determinacións das DOT 
definen unha senda que seguir e perfilan un escenario de futuro  co que se aspira a conseguir un 
territorio mais integrado, sostible e equilibrado que facilite a renovación e dinamización dos procesos 
de desenvolvemento.  

Así pois dentro dos instrumentos de ordenación do territorio, as DOT son as de maior rango e por 
tanto, a modificación puntual do POMR de Mondariz-Balneario débese adecuar ás disposicións en 
materia de edificabilidade establecidas nas mesmas en cumprimento do Decreto 19/2011, de 10 de 
febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de ordenación do territorio, ademais de 
cumprir cos demais instrumentos de ordenación do territorio regulados pola lei 10/1995.   

A modificación cumpre co disposto na lei 2/2016 de 19 de febreiro do solo de Galicia. 

En relación ao exposto nas DOT esta modificación puntual non terá efectos negativos xa que a 
modificación puntual non presenta crecementos desvinculados de asentamentos existentes, fomenta 
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a reutilización de tecidos e de edificacións tradicionais, e non presenta efectos significativos sobre o 
patrimonio cultural e tampouco sobre outros elementos do medio como vexetación, fauna e espazos 
naturais.  

Mesmo se contribúe a determinación de núcleo turístico no que se enmarca o concello de Mondariz – 
Balneario ao permitir a a través de esta modificación o aproveitamento de edificios catalogados que 
están a día de hoxe en ruína cun cambio de uso que non supoñen alteracións negativas de ditos 
elementos pero que pola contra constitúen unha posta en valor tanto funcional como da súa estética 
que reforce o carácter turístico deste concello.  

Plan hidrolóxico da parte española da demarcación hidrográfica do Miño-Sil
Segundo o comentado no punto de hidroloxía do presente documento, as actuacións contempladas 
na presente modificación non se atopan dentro de espazos con risco de inundación ou dentro da zona 
de fluxo preferente das canles que discorren polo termo municipal.  

Plan de saneamento de Galicia 2000-2015
O Plan de Saneamento de Galicia 2008-2015, xorde da necesidade de dispoñer dunha ferramenta de 
planificación das obras e actuacións en materia de saneamento, que recolla os requisitos establecidos 
na Directiva Marco da Auga.  En relación con isto, a modificación puntual cumprirá coas 
determinacións recollidas no Plan de Saneamento de Galicia 2008-2015. No que respecta aos 
posibles vertidos xerados polo desenvolvemento da modificación puntual, tal e como se sinalou no 
apartado correspondente, a instalación existente (EDAR) ten a capacidade precisa para poder 
asumilos.   

Plan de abastecemento de Galicia. Plan Auga 2010-2025
O Plan de Abastecemento de Galicia (plan Auga 2010-2025) é unha ferramenta de xestión e 
ordenación do abastecemento acorde ás novas tendencias e requisitos establecidos principalmente 
pola Directiva Marco da Auga e polo Real Decreto 140/2003 polo que se establecen os criterios 
sanitarios de calidade da auga de consumo humano. A este respecto a modificación puntual cumpre 
co establecido no devandito Plan debido a que non suporá utilización de novos recursos de 
abastecemento de auga, ao tempo que queda garantido o abastecemento cos recursos existentes 
incluíndo os eventuais pequenos incrementos que podan derivar da MP3.  

Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020
O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020, fundaméntase nun sistema integral de 
xestión de residuos sólidos urbanos (RSU) e ten os seguintes obxectivos:  

1) Prevención: minimizar os residuos producidos  

2) Reciclaxe e reutilización: de papel, vidro, plásticos e residuos orgánicos e outros materiais 
susceptibles de ser tratados por compostaxe.  

3) Eliminación: de residuos non reciclables ou reutilizables segundo o seguinte orde de 
prioridades: Valorización enerxética, Incineración sen recuperación de enerxía,  

Vertido controlado. A este respecto a modificación puntual terá en conta o establecido no citado plan. 
Tamén se establece que as actuacións asociadas á presente modificación puntual cumprirán cos 
obxectivos definidos no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020.   
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Outros plans

 Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia. Este 
plan pretende adecuar a oferta de solo empresarial á demanda real e, grazas ao desenvolvemento 
dos medios de transporte e comunicación, posibilitar a relación entre espazos próximos e afastados, 
construíndo sobre o territorio unha rede xerárquica de nós interconectados nunha nova estrutura 
territorial, influíndo nas dinámicas demográficas e de asentamentos. O PSOAEG actúa sobre a oferta 
actual, implementando programas e actuacións, mediante a reserva de zonas estratéxicas, e o 
impulso da súa planificación efectiva, de forma coordinada co resto de actores sectoriais dentro do 
territorio.  A este respecto citar que a zona de influencia destas áreas non se atopa afectada pola 
presente modificación Puntual, e polo tanto non interfire nas áreas empresariais identificadas.   

 Plan de Mobilidade Alternativa de Galicia, cuxo obxectivo fundamental é fomentar o uso dos modos 
de transporte non motorizados, tanto no ámbito metropolitano como no rural, non presenta interacción 
algunha coa presente modificación puntual.   

 O Plan Move e Plans de Actuación no ámbito das infraestruturas, constitúe un plan de mobilidade e 
ordenación viaria estratéxica para o ano 2010-2015. As actuacións contempladas na presente 
modificación puntual non afectan de ningún xeito aos aspectos contidos no devandito Plan.   

 A Estratexia Galega fronte ao Cambio Climático pretende ser unha ferramenta para contribuír a 
conseguir os obxectivos da Unión Europea e de Galicia para o cumprimento do Protocolo de Kioto, 
adaptando unha serie de programas á realidade galega desde o coñecemento da rexión e dos 
problemas que afectan á Comunidade Autónoma. A este respecto as actuacións contempladas na 
modificación puntual cumprirán cos obxectivos. 

 O Plan Enerxético Estratéxico de Galicia para o período 2010-2015 ten como obxectivo atender as 
necesidades de enerxía da cidadanía, optimizar o seu consumo, reducir o impacto ambiental da súa 
xeración, o transporte e a distribución, incrementar a competitividade empresarial, prever as 
necesidades futuras e planificar o seu abastecemento ao establecer liñas de actuación e definir as 
estratexias que si  teñen que desenvolver. A este respecto, a modificación puntual adaptarase aos 
obxectivos do Plan Enerxético Estratéxico de Galicia.   

 O Plan territorial de emerxencias de Galicia (PLATERGA) foi aprobado o 21 de xuño de 1994 e 
homologado pola Comisión Nacional de Protección Civil o 30 de setembro de 1994. O obxectivo do 
PLATERGA é a planificación das actuacións co fin de poder dar unha resposta rápida e eficaz ante 
calquera emerxencia que se presente na CCAA de Galicia como consecuencia dos riscos que se 
identifican no Plan. En termos xerais, os principais riscos potenciais en Galicia clasifícanse en dous 
tipos, riscos  naturais (nevadas,  xeadas,  inundacións,  temporais,  choivas intensas, sismos, 
derrubamentos, secas) e riscos producidos polo home (tecnolóxicos e outros). A este respecto e ao 
obxecto da presente modificación puntual do POMR de Mondariz-Balneario terase en conta a 
aplicación dos plans específicos do PLATERGA que sexan de aplicación á presente modificación.  

FACER ANÁLISE ACE DAS DOT REQUERIDA NA 
DETERMINACIÓN  10. 1 . 1 8 das DOT. 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO ÁMBITO TERRITORIAL DA MODIFICACIÓN. 

3.1. ASPECTOS RELEVANTES DA SITUACIÓN ACTUAL DO MEDIO. 

Expresaranse os aspectos ambientais que se consideren determinantes da situación actual no 
medio,así como a súa probable evolución no caso de non chegar a desenvolverse a MP. 

Para unha descrición completa da contorna da modificación puntual do POMR de Mondariz- 
Balneario, considérase oportuno realizar a análise da situación actual no ámbito ampliado da zona de 
localización das modificacións propostas. 

Para facer unha descrición detallada da contorna da actuación describiranse os seguintes factores do 
medio:

1) CLIMA

2) XEOLOGÍA

3) HIDROLOXÍA  

4) EDAFOLOXÍA

5) VEXETACIÓN E USOS DO SOLO  

6) HÁBITATS  

7) ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS

8) RELEVO E PAISAXE  

9) SOCIOECONOMÍA  

10) PATRIMONIO CULTURAL  

11) INFRAESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 

3.1.1. 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.  
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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 
discontinuidade 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) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 
E.T.P.MENSUAL (mm)

MESES PONTEAREAS “CANEDO” 
XANEIRO 20,10 
FEBREIRO 24,40 
MARZO 40,10 
ABRIL 51,40 
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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)

MESES
PONTEAREAS 

“CANEDO” 
XANEIRO 211,30 
FEBREIRO 189,50 
MARZO 143,60 
ABRIL 120,00 
MAIO 122,60 
XUÑO 54,20 
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XULLO 28,40 
AGOSTO 29,90 
SETEMBRO 106,80 
OUTUBRO 186,70 
NOVEMBRO 191,40 
DECEMBRO 225,50 
ANUAL 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):

MESES
PONTEAREAS 

“CANEDO” 
XANEIRO 8,60 
FEBREIRO 9,70 
MARZO 11,60 
ABRIL 13,00 
MAIO 15,80 
XUÑO 19,30 
XULLO 21,70 
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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 

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: 
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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%. 

3.1.2. 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 
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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. 

Fonte: IGME (adaptación propia)  

3.1.2.1. 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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3.1.2.2. 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. 

3.1.2.3. 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.

3.1.2.4. 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 – Balnerio. 

3.1.2.5. Puntos de interese xeolóxico  

No ámbito de estudo non se localiza ningunha área de interese xeolóxico.  

3.1.2.6. 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 minero mediciñais 
(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 minero mediciñais 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 Descricion Protección 
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A
543403 4675252.23 

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

B
544233.14 4675288.43 

Ref B: Manantial Gándara, Qmax=500 l/h, tª= 14,5- 
15,4ºC, agua Minero Medicial Máxima 

C
547415.57 4677997.41 

Ref C: Manantial Sabaxans, Qmax=1100l/h, tª= 16,5-
17,4°C, agua Minero Medicial Máxima 

D
544187.65 4675405.05 

Ref D: Manantial Mondariz 2, Qmax=3100I/h, tª= 
15,5-16,5ºC, agua Mineral Natural Máxima 

E
544186.96 4675412.44 

Ref E: Manantial Mondariz 3, Qmax=300 I/h, tª= 17ºC, 
agua Minero Medicinal Máxima 

F
544194.83 4675390.07 

Ref F: Manantial Mondariz 1, Qmax=700 I/h, tª= 15,5-
16,3ºC, agua Min Medicinal Máxima 

G
544008.58 4675955.4 

Ref G: Manantial Fuente del Vall,Qmax=3300l/s tª= 
15,5-16,5°C , Minero Medicinal Máxima 

H
544747.51 4676309.03 

Ref H: Manantial Fuente del Val 2, Qmax=60001/s, 
tª= 14,5-15,5'C, Minero Natural Máxima 

I
544749.41 4676367.66 

Ref I: Manantial Fuente del Val, Qmax=1800 I/h, tª= 
15ºC, Minero Medicinal Máxima 

J
544664.34 4676232.76 

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

K
544067.57 4676172.22 

Ref K: Manantial M-5, Qmax=7000 I/h , tª=17ºC, agua 
Minero Natural Máxima 

L
544220.98 4675193.43 

Ref L: Manantial Mondariz 4, Qmax=28000 I/h , 
tª=18ºC, agua Minero Natural Máxima 

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 

541710.24 4677124.1

542168.6 4677126.83

542157.5 4678977.46

543532.2 4678985.84

543528.38 4679602.71

544902.97 4679611.37

544899.02 4680228.24

548106.11 4680249.47

548152.55 4673463.85

547693.95 4673460.73

547698.13 4672843.86

546780.86 4672837.7

546784.96 4672220.83

543115.54 4672197.41

543111.76 4672814.28

542653.13 4672811.49

542645.65 4674045.23

542187.09 4674042.47

M

542179.7 4675276.21

Mínima
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541721.22 4675273.48

Imaxe de localización dos principais dereitos mineiros existentes dentro do termo municipal. 

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. 

3.1.3. 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. 
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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. 

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

Canón do río Xabriña.Ampliación do núcleo de San Pedro.
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Detalle da situación da ampliación do núcleo con respecto ao río. 

3.1.4. EDAFOLOXÍA.

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

Río Xabriña 

Ampliación núcleo 

Sección A-A 
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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.  

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. 
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3.1.5. EDAFOLOXÍA.

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 

3.1.6. HÁBITATS.

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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3.1.7. 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. 

3.1.7.1. 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.
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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 
(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. 

3.1.7.2. 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. 

3.1.7.3. Outros espazos a considerar. 

Dentro do Inventario de Humidais de Galicia non se sinala a existencia de ningún dentro de Mondariz-
Balneario. 

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. 
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 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. 

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

En canto aos elementos construidos que aportan valor a paisaxe e determinan a identidade deste 
concello hai que falar das tipoloxías das construccións que podemos atopar e que teñen que ver coas 
características do territorio. 

No documento de “Estudio do medio rural e análise do Modelo de asentamento ” faise unha descrición 
xeralizada das cuestións que inciden sobre a paisaxe. Máis en concreto no punto 2.2.3. abórdase a 
cuestión das tipoloxías edificatorias nas que unha das circunstancias claves é a dicotomía entre as 
tipoloxías urbanas e as rurais e tamén entre as construccións tradicionais e recentes.  

Hai que destacar a presenza de edificacións senlleiras no ámbito urbano vencelladas ao turismo da 
auga minero medicinal que deu lugar a unha paisaxe singular de alto valor turístico.  

En todo o medio rural, tamén son de destacar as distintas construccións adxectivas e 
complementarias das que se fai referencia no apartado sinalado da análise do modelo de 
asentamento da poboación como son as fontes, muíños, lavadoiros, etc... 

3.1.9. SOCIOECONOMÍA. 

3.1.9.1. 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. 
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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 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2015
Nº
hab.

774 785 629 573 646 650 629 659 730 652

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. 

Superficie
(Km²)

(%) sobre
total

Poboación
(INE 2015)

(%) sobre
total

Densidade
(hab/km²)

Parroquias Núcleos

Mondariz 85.1 24.96 4,665 11.11 54.82 12 99
Mondariz Balneario 2.3 0.67 652 1.55 283.48 1 3
As Neves 65.5 19.21 4,066 9.68 62.08 13 189
Ponteareas 125.6 36.83 22,990 54.75 183.04 24 224
Salvatera doMiño 62.5 18.33 9,619 22.91 153.90 17 199

Total 341.00 41,992 67 714

En canto á distribución da poboación por idades un 12,27% atoparíase entre 0 e 15 anos, un 63,04% 
entre 16 e 64 anos e por último un 24,69% tería 65 ou máis anos. As porcentaxes son bastante 
semellantes ás do resto da Comarca do Condado. No caso da idade media acádase un valor de 46,5 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO  

 

consultora galega s.l.u. ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (EAE) 40
 

anos que tende ao grupo dos concellos con maior envellecemento, aínda que por outra parte é o que 
presenta un mellor saldo vexetativo dos 5 que compoñen a comarca. 

Poboación
(INE 2015)

Idade
media

De 0 a 15
anos

(%) sobre
total

De 16 a 64
anos

(%) sobre
total

Máis de 65
anos

(%) sobre
total

Saldo
vexetativo
(2014)

Mondariz 4,665 48.9 458 9.82 2,791 59.83 1,416 30.35 29
Mondariz Balneario 652 46.5 80 12.27 411 63.04 161 24.69 6
As Neves 4,066 48.1 445 10.94 2,458 60.45 1,163 28.60 37
Ponteareas 22,990 40.6 3,939 17.13 15,166 65.97 3,885 16.90 8
Salvatera doMiño 9,619 43.6 1,353 14.07 6,207 64.53 2,059 21.41 26

Total 41,992 6,275 27,033 8,684 106

A estrutura da poboación por idades para o ano 2014 mostra un estreitamento na base da mesma ao 
tempo que se vai ensanchando a zona superior conforme máis persoas van acadando maiores idades 
entanto que nacen menos nenos: 

No que atinxe aos movementos da poboación o valor entre persoas emigradas e persoas inmigrantes 
é negativo aínda que dos menores rexistrados na comarca. 

A mesma
Provincia

A outra
Provincia

A outra
Comunidade

Ao
Estranxeiro

Total
Emigración

Damesma
Provincia

De outra
Provincia

De outra
Comunidade

Do Estranxeiro
Total

Inmigración

Mondariz 134 8 19 10 171 106 7 31 10 154 17
Mondarz Balneario 28 0 11 2 41 10 1 3 1 15 26
As Neves 91 5 29 10 135 66 5 28 10 109 26
Ponteareas 481 57 153 116 807 460 47 125 78 710 97
Salvatera doMiño 207 26 61 107 401 318 23 58 63 462 61

Total 941 96 273 245 1,555 960 83 245 162 1,450 105

Emigracións Inmigracións

Resultado

Saldo migratorio (INE 2014)
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3.1.9.2. Actividade económica e emprego. 

Mondariz Balneario é un concello onde sobre todo destaca a actividade xerada polo sector servizos 
que supón segundo os datos de afiliación á Seguridade Social do ano 2015 o 85,32% das persoas 
afiliadas no termo municipal. Esta potente terciarización fai que a ocupación en outros sectores como 
a agricultura ou a construción sexa mínima, e só teña algo de relevancia a industrial, aínda que en 
moita menor medida que no resto de concellos da comarca. 

No que atinxe a distribución de terras dento do termo municipal, segundo datos do IGE de 2014 das 
231 ha. 125 ha. se correspondían con superficie forestal, 45 ha. con cultivo e prado e 60 ha. con 
outros tipos de superficies. 

Non existen explotacións gandeiras de gando bovino ou porcino dentro do termo municipal. 

Agricultura
e pesca

(% sobre
Poboación)

Industria
(% sobre

Poboación)
Construción

(% sobre
Poboación)

Servizos
(% sobre

Poboación)
Total

Mondariz 24 1.83 285 21.74 104 7.93 898 68.50 1,311
Mondarz Balneario 3 1.19 31 12.30 3 1.19 215 85.32 252
As Neves 46 4.62 227 22.79 96 9.64 627 62.95 996
Ponteareas 137 1.80 1,495 19.60 679 8.90 5,317 69.70 7,628
Salvatera doMiño 93 3.06 852 28.06 275 9.06 1,816 59.82 3,036

Total 303 2,890 1,157 8,873 13,223

Afiliacións SS decembro 2015

As empresas existentes en Mondariz-Balneario son en xeral de pequena dimensión, sendo maioría as 
que ou ben non teñen asalariados ou como moito teñen de un a dous. Con todo algunha se atopa no 
rango de entre 100 a 249 asalariados. 

Con respecto ao desemprego segundo datos de 2015 había 43 persoas desempregadas das que 
case un 50% eran homes e un pouco máis mulleres. o paro entre os menores de 25 anos era moi 
reducido (3 persoas), afectando máis aos homes que as mulleres. Por sectores a maior incidencia do 
desemprego dáse no sector servizos seguido da industria que tamén maior actividade xeran como 
acabamos de ver. 

Total
(%) s. pob.
de 16 a 64
anos

Homes Mulleres Agricultura Industria Construción Servizos
Sen emprego

anterior

Mondariz 531 19.03 278 254 37 65 71 324 34
Mondarz Balneario 43 10.46 23 20 1 6 2 35 1
As Neves 508 20.67 269 240 36 74 69 278 51
Ponteareas 2,772 18.28 1,104 1,668 123 351 309 1,772 216
Salvatera doMiño 1,068 17.21 473 595 92 176 144 595 60

Total 4,922 18.21 2,147 2,777 289 672 595 3,004 362

Por poboación Por sectores de actividade
Paro rexistrado (IGE 2015)

3.1.10. PATRIMONIO CULTURAL. 

Para a realización do presente punto procedeuse á consulta e á recopilación 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: 
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 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. 
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- Hotel Tryp Mondariz. 

- Ampliación do Hotel Tryp Mondariz no edificio inacabado de Antonio Palacios. 

- "Gran Hotel". 

- Chalet Doña María. 

- 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. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO  

 

consultora galega s.l.u. ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (EAE) 44
 

 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. 

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. 

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. 
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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. 
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Elementos catalogados no núcleo de San Pedro. 

3.1.11. INFRAESTRUTURAS E CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS.

3.1.11.1. Rede viaria 

Dentro do termo municipal de Mondariz-Balneario as estradas de maior importancia son a estrada 
autonómica da rede secundaria PO-254 que une Ponteareas e Mondariz discorrendo en sentido 
oeste-leste e a estrada provincial EP-4402 que discorre en sentido norte-sur unindo a capital 
municipal con Vilasobroso e a N-120. 

As estradas locais e o viario interior dos núcleos atópanse en xeral nun estado aceptable. 
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Estradas de titularidade supramunicipal dentro do termo municipal. 

3.1.11.2. Servizos urbanísticos 

3.1.11.2.1. Abastecemento 

No que respecta 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). 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.

Para avaliar o consumo de recursos segundo a metodoloxía da Confederación Hidrográfica Miño-Sil 
emprégase unha dotación para as zonas residenciais para as que o Plan Hidrolóxico vixente asigna 
unha dotación de 230 litros habitante día. Considéranse 3 habitantes por cada unha das vivendas que 
figuran no último censo publicado polo INE que é o de 2011. No caso das edificacións secundarias ou 
baleiras tomarase o 40% do valor que lle correspondería se estivesen ocupadas. Pola súa banda para 
as prazas hoteleiras empregarase unha dotación de 250 litros habitante día, o mesmo que para as 
prazas escolares en réxime de internado. 

Segundo o censo de 2011 en Mondariz-Balneario había 675 vivendas, das cales 280 eran principais 
245 secundarias e 145 baleiras. 

Tendo en conta o anterior: 

Principais:                       280 x 230 x 3= 193.200 litros por día (2,23 l/seg.). 
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Secundarias e Baleiras: 390 x 230 x 3 x 0,4=107.640 litros por día (1,24 l/seg.). 

Por outra parte a poboación que reside en hoteis e centros docentes en réxime de internado é a 
seguinte: 

Prazas hoteleiras
Hotel CEMAR 148
Hotel Balneario de Mondariz (195 habitacións) 390
Apartamentos Mondaclaro (6 apartamentos) 18
Apartamentos Camelia (6 apartamentos) 18
Residentes totais en establecementos hoteleiros 574
Centros docentes
CEMAR (129 alumnos internos) 129
Colexio Fogar (80 alumnos internos) 80
Total residentes en centros educativos 209

Totais: 783

Así pois o consumo debido a estes residentes sería de 783 x 250= 195.750 litros día (2,26 l/seg.). 

Deste xeito o consumo de auga segundo a metodoloxía exposta suporía uns 496.590 litros diarios 
(5,74 l/seg.) ou o que é o mesmo 181.255,35 m³ ao ano. 

Como se pode comprobar os recursos existentes cubren a demanda actual. 

Pola súa parte no que respecta á demanda que se poda orixinar por efecto da modificación puntual, a 
ampliación do núcleo de San Pedro permitiría edificar como moito dúas novas vivendas, o que suporía 
un incremento no consumo de: 

2 x 230 x 3=1.380 litros ao día (0,01l/seg.) ou o que é o mesmo 503,7 m³ ao ano. 
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Imaxe da rede de abastecemento no termo municipal. 

3.1.11.2.2. Saneamento 

En canto á rede de saneamento toda ela é de xestión municipal abranguendo todo o termo municipal. 
No solo urbano a rede é 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. Tal e como se viu no apartado 
anterior o volume de vertido actual anual roldaría os 181.255,35 m³ polo que estaría por baixo do 
máximo autorizado na instalación aínda que se incluíra adicionalmente o que poda xurdir do 
desenvolvemento da modificación puntual.  
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Datos da EDAR de Mondariz-Balneario. 
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Rede de saneamento dentro do termo municipal. 

3.1.11.2.3. Electricidade 

No que atinxe á electrificación pódese considerar o subministro de enerxía eléctrica como 
xeneralizado e en boas condicións en tódolos núcleos do municipio. Existe ademais rede de 
alumeado con carácter xeral en tódolos núcleos poboacionais. 

3.1.11.2.4. Recollida de Residuos sólidos urbanos 

No que se refire á recollida de residuos sólidos urbanos, dentro de Mondariz-Balneario estase a dar 
unha recollida selectiva con colectores para as catro fraccións xenéricas (orgánica, envases, vidro e 
cartón) con elementos de recollida ao longo de todo o termo municipal, aos que se lle suman de xeito 
puntual outros para outros tipos de residuos como pode ser o caso de roupa ou aceites. O Concello 
atópase incluído dentro do sistema de recollida de SOGAMA polo que ha de trasladar os residuos 
recollidos a unha planta de transferencia próxima e dende alí son remitidos á planta de tratamento de 
Cerceda. Cos medios propios municipais lévase a cabo a retirada da fracción orgánica e os envases 
cunha periodicidade duns dous días por semana , que se incrementan nos meses de verán, en tanto 
que do resto de materiais se fan cargo empresas especializadas que acoden normalmente a demanda 
cando os recipientes se atopan cheos. O Concello tamén conta cun punto limpo situado na zona 
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suroeste do termo municipal onde centraliza a recollida de residuos máis especializados como 
mobles, electrodomésticos, etc. 

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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Imaxe dos colectores para a recollida selectiva. 

Datos de recollida do punto limpo de Mondariz-Balneario. 
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3.1.11.3. Edificacións 

3.1.11.3.1. Estado actual 

O carácter dos asentamentos do concello de Mondariz-Balneario ten evolucionado dende unha orixe 
rural a outro máis urbano que é o que se vai consolidando na actualidade. Tal e como se viu noutros 
apartados a dinámica poboacional é baixa, manténdose unha ocupación elevada do parque 
residencial, o cal se atopa en xeral en boas condicións de conservación dada a solidez dos materiais 
empregados para a súa construción. 

3.1.11.3.2. Estrutura dos asentamentos 

Dentro de Mondariz-Balneario os asentamentos tenden a unha progresiva ocupación do espazo 
intersticial entre eles tendo como resultado que o espazo urbano se atopa en contacto co solo de 
núcleo rural adxacente. 

3.1.11.3.3. Tipoloxías edificatorias 

A tipoloxía predominante que se atopa nos asentamentos é edificación agrupada nas zonas orixinais 
dos mesmos, en tanto que nas de recente crecemento óptase por levar a cabo edificación illada. Nas 
zonas centrais do solo urbano atópanse exemplos de vivenda colectiva, aínda que a maior presenza 
dentro do concello é a unifamiliar. 

Os materiais máis empregados son a pedra granítica e as carpintería de madeira. 

Nas novas construcións observase un cambio nos materiais empregados en especial no que atinxe ás 
carpinterías. 

Dentro dos núcleos rurais aínda se recoñece a trama máis antiga, caracterizada por edificacións de 
dúas plantas edificadas sobre un parcelario irregular e cun viario non planificado de sección variable. 

O uso maioritario das edificacións é o residencial. 

3.1.11.3.4. A Vivenda 

Dentro das características da vivenda no concello están o de ter experimentado pequenos 
incrementos nos últimos anos, a aparición de segundas residencias e o aumento da rehabilitación de 
construcións xa existentes. 

Na primeira modificación puntual do POMR do ano 2002, xerouse un incremento do número de 
vivendas de 162. Na data de aprobación inicial da modificación puntual nº:1 había no concello 263 
vivendas, que xunto co posible incremento no uso residencial pasarían a ser 425. Segundo os datos 
do IGE do ano 2011 había no concello 673 vivendas nese momento. 

3.1.11.4. As Dotacións 

Nas seguintes táboas recóllense as principais dotacións existentes dentro do termo municipal, 
ademais das cales habería que sinalar a existencia de distintos tipos de instalacións como depósitos 
de abastecemento, unha ETAP, unha EDAR, ou un punto limpo entre outras. 

 Equipamento hoteleiro: 
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 Equipamento docente: 

 Equipamento deportivo: 

 Equipamento público: 

Casa Consistorial cunha superficie de 1.237,63 m² 

 Equipamento relixioso: 

 Zonas verdes: 
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3.1.11.5. A Clasificación do solo 

A clasificación e categorización do solo no concello de Mondariz-Balneario é a seguinte: 

As actuacións que se propoñen no presente documetno de MP teñen unha escasa representación no 
medio sendo a proposta de amplicación do núcleo de San Pedro e o cambio de titularidade da cesión 
da parcela do Gran Hotel Balneario a máis representativas. 

3.2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DAS ZONAS QUE PODAN VERSE AFECTADAS DE XEITO 
SIGNIFICATIVO.

Neste apartado do EsAE describiranse aquelas cuestións das variables que poidan verse afectadas 
de maneira significativa asi como a súa evolución, tendo en conta o cambio climático. 

Neste apartado realizase unha valoración dos efectos ambientais significativos que os diferentes 
aspectos da modificación puntual poidan exercer sobre os elementos do medio identificados no 
apartado anterior.  

Nos apartados seguintes desenvólvense e xustifican as principais implicacións ambientais que 
podería carrexar o desenvolvemento das actuacións obxecto da presente modificación. 

3.2.1. PATRIMONIO NATURAL  

En atención á valoración de efectos sobre os elementos do patrimonio natural máis relevantes 
identificados no ámbito da modificación puntual citar as seguintes consideracións:  

Relevo: no ámbito xeral da modificación puntual (concello de Mondariz–Balneario) obsérvase un 
relevo pouco acusado de pendentes suaves. O ámbito de estudo encádrase nunha área cuxas 
pendentes son baixas, no que se refire á parcela adquirida polo Concello, e un pouco maiores no que 
atinxe á ampliación do núcleo de San Pedro. Dado o carácter das actuacións contidas na modificación 
puntual, non se prevén afeccións ao elemento do relevo.  

Hidroloxía: no que se refire ás augas superficiais, as actuacións da modificación puntual non 
producen ningún tipo de afección aos cursos fluviais presentes no ámbito de estudo.  
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3.2.2. OCUPACIÓN DO SOLO

En canto a esta variable ambiental os seguintes puntos da modificación puntual teñen relevancia: 

No punto 3 da modificación puntual referido ao cambio de cualificación de privada a pública das 
dotacións contidas na parcela adquirida polo Concello, o cambio proposto non supón a priori maior 
ocupación do solo xa que se mantén a zona verde e o equipamento hoxe en ruínas vaise rehabilitar 
sobre a traza da edificación existente. 

No punto 6 da MP preténdese unha harmonización de transición entre os núcleos rurais de San Pedro 
e Escobeiro. Isto conleva un cambio na cualificación actual do solo rústico común a solo de núcleo 
rural. O ámbito de actuación deste punto da MP son dúas parcelas: a parcela 37 Polígono 8 e a 
parcela 549 Polígono 36 do concello de Mondariz–Balneario. Esta segunda parcela, a 549 Polígono 
36 ten a súa superficie dividida entre os dous concellos lindantes: Mondariz e Mondariz–Balneario. A 
superficie da parcela pertencente ao concello de Mondariz-Balneario (núcleo de San Pedro) é duns 
734 m². No concello veciño de Mondariz (núcleo de Escobeiro) a superficie da parcela está incluída en 
solo de núcleo rural e está dotada, por tanto, de todos os servizos propios desta cualificación 
urbanística.   

Na parcela 37 Polígono 8 dáse a mesma circunstancia que na parcela 549, estando tamén cualificada 
como solo rústico, conta con todas as dotacións de rede eléctrica, alumeado, teléfono, abastecemento 
e saneamento.  

Coa aprobación da MP preténdese lograr unha homoxeneización a nivel urbanístico entre os núcleos 
de San Pedro, no concello de Mondariz Balneario, e o de Escobeiro, no concello de Mondariz, que na 
práctica forman un solo núcleo pero descontinuo, por iso proponse a ampliación do núcleo de San 
Pedro á beira do viario que une os dous núcleos, de forma que se uniformize a cualificación 
urbanística nestas parcelas respecto de ambos os municipios.  

As superficies das parcelas afectadas polo cambio de uso son:  

· Parcela 37: 831 m².  

· Parcela 549: 734 m² pertencentes ao concello de Mondariz Balneario.  

Tendo en consideración a reducida extensión do ámbito de actuación así como a similitude entre a 
situación actual das parcelas cos usos que se pretenden aprobar coa aprobación da MP, considérase 
que a aprobación deste punto da MP non produciría afeccións significativas sobre a ocupación do 
solo.  

A escasa entidade das superficies afectadas no punto 6 da MP reflíctense na seguinte imaxe: 
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Por todo isto conclúese que ningún dos aspectos contidos nos 6 puntos que inclúe a MP poden ter 
efectos negativos sobre este aspecto de afección a recursos edáficos.  

3.2.3. PATRIMONIO CULTURAL  

No tocante aos cambios normativos propostos en materia de peches carpinterías ou cubertas , que 
dende o Concello se consideran necesarios para unha mellor xestión urbanística do termo municipal, 
estes iranse adecuando ao sinalado nos informes de patrimonio cultural de xeito que se garanta unha 
adecuada protección dos valores presentes no concello de Mondariz-Balneario. 

No que se refire ao patrimonio cultural o punto 1 da modificación que supón a modificación da ficha o 
elemento denominado "Escola Fogar Divino Maestro" ou "El Francés" permitirá axustar o nivel de 
protección aos valores realmente presentes no conxunto edificado, permitindo deste xeito que o 
edificio poda estar convenientemente protexido e que sexan viables usos respectuosos coa 
edificación pero que viabilizen a súa conservación e reutilizacións para fins dotacionais. 

No que atinxe ao punto 3 sobre o cambio de cualificación dos elementos dotacionais (zona verde e 
equipamento) da parcela recentemente adquirida polo Concello, non se varía o nivel de protección 
existente tan só se modifica a cualificación de dotación privada a pública e se inclúe unha ordenanza 
para que a construción, hoxe en ruínas, poda albergar o futuro Museo da Auga. 

Por último no que se refire á ampliación do núcleo de San Pedro (punto 6) esta non se atopa preto de 
elementos catalogados na actualidade aínda que será preciso preservar aqueles valores de 
elementos tradicionais como poden ser os peches presentes no ámbito a incorporar ao núcleo rural.  
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3.2.4. PAISAXE  

A este respecto citar que a calidade visual da conca onde se inscribe a modificación puntual é de 
valor alto. Se ben, en só un dos seis puntos contidos na MP podería producirse algún tipo de cambio 
na paisaxe do ámbito de actuación da MP. Isto é debido a que no punto 6 da MP proponse o cambio 
de cualificación de solo rústico a solo de núcleo rural, coa conseguinte posibilidade de construción de 
algunha nova edificación. No que atinxe ao punto 3 da MP no que se propón o cambio de cualificación 
de equipamento privado a público da antiga lavandería para poder permitir a súa rehabilitación como 
Museo da Auga enténdese que a recuperación desta edificación con criterios de respecto ao medio e 
ao patrimonio construído da súa contorna posibilitará unha mellora da paisaxe urbana.  

Respecto da posibilidade de construción de novas edificacións debido ao cambio de cualificación 
proposta no punto 6, sinálase que non produciría afeccións á paisaxe xa que se trata, tal e como 
define o propio obxecto da MP, da harmonización de núcleos rurais próximos entre si, dotados de 
infraestruturas, edificacións, etc., que fan que as novas posibles construcións non teñan impacto a 
maiores do existente na actualidade na devandita contorna.  

3.2.5. CICLO HÍDRICO  

Ningunha das actuacións consideradas nos 6 puntos que inclúe a MP é susceptible de causar 
afeccións ao ciclo hídrico no ámbito de actuación da MP. Os recursos hídricos como se viu noutros 
apartados están garantidos polas concesións actualmente vixentes e o tratamento dos eventuais 
vertidos realízanse nunha EDAR de recente construción con suficiente capacidade para os reducidos 
incrementos que se poderían ocasionar pola construción de algunha nova edificación ou rehabilitación 
que posibilita a MP. 

Outra cuestión é que no ámbito de influencia dunha das actuacións desta MP3 que se corresponde 
coa zona do xardín do Gran Hotel Balneario que pasa de titularidade pública a privada, detectouse a 
presenza dunha Área con Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSI Ponteareas; código 
ES010-PO-01-03-23983-10) asociada ao rego Valdecide a cal en principio non ten maior incidencia 
sobre o cambio que se propón posto que a condición de espazo libre mantense igual e non se 
posibilitan novos usos construtivos.  

3.2.6. CICLO DE MATERIAIS  

Os efectos sobre o ciclo de materiais teñen en conta a orixe dos materiais empregados e a xestión 
dos residuos xerados no desenvolvemento das actuacións. Neste sentido, atendendo á orixe dos 
materiais empregados preténdese promover o uso de materiais reciclables na medida do posible, e no 
segundo punto preténdese cumprir coa correcta xestión de todos os residuos xerados no 
desenvolvemento das actuacións.  

Dada a entidade das actuacións contempladas na modificación puntual suponse que a priori vaise 
necesitar unha cantidade mínima de materiais para a súa execución (posibilidade de construción de 
edificacións en parcelas situadas entre os núcleos rurais de San Pedro e Escobeiro, ou rehabilitación 
da antiga lavandería) e unha baixa xeración de residuos. Estes residuos deberán ser xestionados de 
forma adecuada.  
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3.3. PROBLEMAS AMBIENTAIS EXISTENTES QUE SEXAN RELEVANTES PARA A 
MODIFICACIÓN. 

O único problema ambietal existente detectado como tal, sería a existencia dunha área con risco 
potencial significativo de inundación (ARPSI) na zona en que se axusta a calificación urbanística da 
parcela sinalada no punto 3 da Modificación puntual correspondente a parcela do Gran Hotel 
adquirida polo Concello. 

Non obstante posto que este axuste non implica cambios nas posibilidades en torno aos usos 
construtivos, non suporían riscos en especial. 

En canto ao resto das variables ambientais, non se detectaron cuestións relevantes en canto as 
modificacións que son obxecto do presente documento. 
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4. OBXECTIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

En base ao documento de Alcance emitido polo órgano ambiental establécense os seguintes 
obxectivos de protección ambiental considerados en función das cuestións abarcadas nesta MP.3 

Variable ambiental OBXECTIVOS AMBIENTAIS 

Protexer, conservar e poñer en valor os elementos patrimoniais. 
Patrimonio Cultural 

Integrar as actuacións cos elementos patrimoniais. 

Ocupación do solo Minimizar o consumo do solo e racionalizar o seu uso. 

Preservar, protexer e poñer en valor a calidade da paisaxe. 
Paisaxe  

Favorecer a integración paisaxística das actuacións 

Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e 
procesosCiclo hídrico 
Establecer limitacións de usos nas zonas identificadas como ARPSI 

Xestionar e preservar os elementos de interese natural presentes 
nos xardíns do antigo Gran Hotel Balneario Patrimonio Natural 
xestionar e fomentar a conectividade ecolóxica do territorio 

Ciclos de materiais Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos 

Respecto á consideración de alternativas en base aos puntos desta MP3, sinálase o seguinte: 

Para o punto 1 referido á "Proceder á revisión da ficha dun elemento do catálogo para adecuar 
os niveis de protección do elemento denominado Escola Fogar Divino Maestro", formúlanse tres  
alternativas: 

- Alternativa 0: non realizar a modificación puntual. 

- Alternativa 1: realizar a modificación da ficha sinalando unha reducción do nivel de protección do 
elemento revisando as construccións que realmente son merecedoras de catalogación. 

- Alternativa 2: realizar a modificación da ficha modificando únicamente o nivel de protección da  ficha.  

Optar pola alternativa 0 neste caso supón manter un elevado nivel de protección sobre un elemento 
cuxos valores patrimoniais son moi diversos en función de que parte do mesmo estemos a falar. Isto 
impide que se podan acometer actuacións para a reutilización do mesmo con fins dotacionais, 
nomeadamente asistenciais como se pretende, xa que as cautelas sobre o construído establecidas 
son as máximas aplicables, e máis tendo en consta que outros edificios relevantes como é o caso dos 
hoteis non contan con este nivel de protección. Pola contra optar pola alternativa 1 suporía axustar 
os niveis de protección aos valores reais e permitir que o edificio se poida empregar tanto para usos 
docentes como para outros como asistenciais para os que precisaría dun certo nivel de 
reacondicionamento interior para poder adaptarse ao funcionamento dun edificio cuns requirimentos 
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en materia de accesibilidade elevados, pois os usuarios aos que estaría destinado presentarían 
importantes problemas de mobilidade, e o uso de elementos como cadeiras de rodas ou padiolas 
precisa de espazos amplos para permitir o seu uso, por non falar xa da necesidade de instalar 
ascensores. 

En canto a consideración da alternativa 2 a redución únicamente do nivel de protección non facilita o 
reacondicionamento do edificio aos usos previstos na modificación a vez que se dificulta a possta en 
valor da parte máis senlleira do edificio ao contar os elementos anexos co mesmo nivel de protección. 

Para o punto 2 referido á "Realizar pequenas modificacións na normativa urbanística no que 
atinxe aos usos permitidos, en espacial no que se refire á posibilidade de implantar o uso 
Sanitario-Asistencial nas ordenanzas 1, 2, 7 e 8", formúlanse tres alternativas: 

- Alternativa 0: non realizar a modificación puntual. 

- Alternativa 1: realizar a modificación para implantar a posibilidade do uso Sanitario-Asistencial 
nas ordenanzas 1, 2, 7 e 8 e outros usos nas ordenanzas 7 e 8 que potencien a rehabilitación 
do patrimonio construido.

- Alternativa 2: non realizar a modificación suxerida neste punto pero si as demáis 

Como xa se ten comentado noutros apartados da presente modificación puntual, actualmente os usos 
hoteleiros dentro de Mondariz-Balneario están suficientemente cubertos, en tanto que os sanitario-
asistenciais son deficitarios, situación que probablemente empeorará co tempo debido ao progresivo 
envellecemento da poboación de Galicia. Por elo, optar pola alternativa 0, é dicir non facer nada, 
supón non asumir unha realidade que xa se comeza a observar nidiamente como é que no curto e 
medio prazo van a ser precisos máis centros para ser empregados como dotacións sanitarias ou 
asistenciais, xa non só a nivel do propio municipio, senón en moitos casos cun rango de actuación 
para toda a comarca. Pola contra, optar por incorporar a previsión de que se podan reutilizar 
edificacións existentes, que é o que propón a alternativa 1, orixinalmente adicadas a outros usos e en 
moitos casos hoxe sen actividade ou nos casos máis graves en ruína, autorizando o uso dentro das 
condicións dunha serie de ordenanzas, supón dispor de alternativas para afrontar os retos que están 
por vir no referente ás demandas da sociedade, todo elo sen que estas novas asuncións de usos 
vaian a supor unha diminución dos valores cos que conta o patrimonio cultural de Mondariz-Balneario, 
aspecto que sempre deberá prevalecer na avaliación das eventuais futuras propostas sobre as 
edificacións que se podan acometer dentro das ordenanzas obxecto desta modificación. As 
ordenanzas nas que autorizarían estes novos usos serían na 1 Edificacións protexidas, 2. Contorno 
de edificacións protexidas, 7. Hoteis e 8. Docente. Nas dúas últimas ampliaríanse ademais os usos 
existentes a outros compatibles cos actuais. 

En canto a Alternativa 2 .conlevaría o desaproveitamento dunhas edificacións en estado de abandono 
ou infrautilizadas para uns usos que poderían acoller e que nalgúns casos precisa o concello de 
Mondariz – Balneario. Cuestión que ademáis limita a actividade e inversión privada supoñendo un 
corsé innecesario a recuperación dos edificios catalogados ou dos usos dotacionais posibles para as 
ordenanzas 7 e 8 que den cabida as necesidades das dotacións existentes nun municipio de interese 
turístico. 
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Para o punto 3 referido á "Cambio da cualificación urbanística de parcela do parque do Gran 
Hotel adquirida polo Concello, e inclusión dunha nova ordenanza para permitir levar a cabo a 
restauración da antiga lavandería como Museo da Auga" formúlanse dúas alternativas: 

- Alternativa 0: non realizar a modificación puntual. 

- Alternativa 1: realizar o cambio da cualificación urbanística de parcela do parque do Gran Hotel 
adquirida polo Concello, e inclusión dunha nova ordenanza para permitir levar a cabo a restauración 
da antiga lavandería como Museo da Auga. 

- Alternativa 2: realizar únicamente o cambio da cualificación urbanística da parcela do parque do 
Gran Hotel adquirida polo Concello deixando a antiga lavanderia na situación actual. 

Neste caso a alternativa 0 non resulta viable pois mantería tanto o equipamento delimitado na antiga 
lavandería como o espazo verde adxacente dentro dunhas ordenanzas que non se corresponden coa 
titularidade dos terreos, que agora son públicos. Ao mesmo tempo inviablilizaría a recuperación do 
edificio da antiga lavandería como Museo da Auga ao non existir unha ordenanza que determine os 
parámetros urbanísticos para o seu adecuado desenvolvemento. É por elo que se entende necesaria 
a alternativa 1 que permitirá unha correcta xestión das dotacións e con elo contribuirá á mellora da 
calidade de vida dos cidadáns do termo municipal, así como dos futuros visitantes da Vila. 

No caso da alternativa 2 suxerindo únicamente a modificación da cualificación urbanística na parcela 
do parque do Gran Hotel adquirida polo Concello suporía o establecemento do principio da coherencia 
coa realidade da titularidade da finca mentras que non caso da posta en valor da antiga lavandería 
como dotación destinada ao museo da auga, suporía unha elevada dificultade para o establecemento 
do proxecto de museo da auga que se quere levar a cabo por parte do concello e que supón un valor 
turístico xa que as cuestións da auga son un referente neste caso. 

Para o punto 4 referido á "Modificación dos materiais permitidos en cubertas e carpinterías",
formúlanse dúas alternativas: 

- Alternativa 0: non realizar a modificación puntual. 

- Alternativa 1: realizar a modificación dos materiais permitidos en cubertas e carpinterías. 

-Alternativa 2: realizar a modificación dos materiais permitidos en cubertas e carpinterías con 
restriccións aos materiais foráneos. 

Coa alternativa 0 mantense unha regulación moi restritiva e limitada que se ben permite unha 
homoxenización en canto ás solucións a empregar, por outra parte non contribúe dende o punto de 
vista paisaxístico a acadar a mellor integración entre medio natural e elementos construídos na 
configuración da paisaxe, pois esta última é cambiante en distintas zonas do territorio e presenta polo 
tanto matices aos que non vai dar sempre unha resposta adecuada unha única forma de asentarse 
sobre o territorio e uns materiais concretos. É por elo que para o caso da alternativa 1 se entende 
necesario ampliar, o abano de elementos construtivos a empregar, sempre dende o respecto á 
preservación tanto do patrimonio edificado, como da escena urbana e os espazos públicos e como 
suma de todo elo unido a o espazo no que se asente e é percibido polo espectador, á paisaxe. 
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En canto a Alternativa 2, proponse un aumento dos materiais permitidios pero únicamente aqueles 
que se atopen ou teñan unha orixe nas proximidades do municipio. É dicir, supón a restricción de uso 
de materiais como o plástico, ou mesmo do aluminio e de tellas cerámicas como a plana ou chamada 
“portuguesa” se ben esta consideración é de dificil aplicación case que polos mesmos motivos que a 
restricción de uso que implica a alternativa 0. tamén porque moitos destos materiais foráneos son 
solucións que levan xa moito tempo integradas nas construccións deste concello e que deixarían un 
número importante das mesmas en situación de fóra de ordenación respecto do seu uso. 

No que atinxe ao punto 5 referido á "Creación dunha ordenanza de peche de parcelas",
formúlanse dúas alternativas: 

- Alternativa 0: Non realizar a modificación puntual. 

- Alternativa 1: Establecer unha nova ordenanza de peche de parcelas.

- Alternativa 2: realizar a modificación puntual. 

Tal e como acontecía no caso anterior a escolla da alternativa 0 supón o mantemento dunha 
regulación moi restritiva que só contempla unha forma de dar resposta ao modo en que se deben 
pechar as parcelas, o cal non ten en conta a variada casuística que se pode dar nas necesidades dos 
cidadáns e que se non existe un marco regulador adecuado produce que se opte por solucións 
"imaxinativas" e case sempre desafortunadas dende o punto de vista paisaxístico. Por outra parte 
aínda querendo aplicar de xeito estrito a normativa vixente constatouse que o establecido non remata 
en ocasións producindo o efecto desexado debido a erros de interpretación ou incluso a lagoas 
xeradas por unhas condicións non desenvoltas adecuadamente. É por elo que se considera adecuada 
a alternativa 1, xa que os quince anos de aplicación do vixente POMR teñen demostrado que hai 
cuestións que cun articulado parco e moi limitado non se está a resolver en certos casos dun xeito 
satisfactorio o modo de realizar os peches das parcelas e mesmo se teñen chegado a crear conflitos 
entre veciños lindeiros por non quedar o suficientemente claras cales son as obrigas e dereitos. 

A alternativa 2 abunda tamén na necesidade dunha maior regulación que a que ten establecida a 
alternativa 0 pero considerando o emprego únicamente de materiais locais é dicir básicamente peches 
que empregen pedra, madeira ou elementos vexetais. Non obstante, o emprego doutros materiais 
como peches enfoscados con materiais doutros tipos e prefabricados sería aconsellable para permitir 
unha maior laxitude da ordenanza axustandose máis a realidade a alternativa 1. 

En canto ao punto 6 referido á "Harmonización de transición entre os núcleos de San Pedro 
(Mondariz-Balneario) e Escobeiro (Mondariz)", formúlanse dúas alternativas: 

- Alternativa 0: Non realizar a modificación puntual. 

- Alternativa 1: ampliar o núcleo de San Pedro cara o norte adecuando a transición co núcleo de 
Escobeiro en Mondariz 
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- Alternativa 2: ampliar o núcleo de San Pedro ao longo do viario local para recoller as edificacións 
situadas a carón do mesmo fóra de núcleo.  

O feito de optar pola alternativa 0 supón que se manteña a fragmentación entre os núcleos rurais, que 
exista unha regulación urbanística marcada polo límite municipal cando entre os dous asentamentos 
existe de facto unha maior continuidade tanto no que atinxe á tipoloxías edificatorias como a servizos 
urbanísticos. Pola contra a adopción da alternativa 1 permite unha harmonización dun espazo 
continuo que se atopa dividido administrativamente, e por ese feito conta con clasificacións de solo, e 
polo tanto determinacións, diferenciadas a ambos lados do límite municipal, producíndose feitos como 
que parcelas queden clasificadas en dúas categorías de solo distintas polo feito de atoparse a súa 
superficie dividida entre os dous termos municipais. Por outra parte na análise territorial que se fai do 
planeamento sempre se incide en que debe producirse continuidade nas zonas que obxectivamente 
se corresponden cunha categoría de solo polas súas características e non polo feito de que dependan 
administrativamente deste ou outro concello, polo que se considera adecuado que esta continuidade 
se poda producir cun pequeno incremento do núcleo de San Pedro. 

O ámbito de ampliación desta modificación son dúas parcelas a número 37 do polígono 8 situada 
dentro de Mondariz-Balneario e a 549 do polígono 36 situada en parte en Mondariz-Balneario e en 
parte en Mondariz. 

A parcela 37 do polígono 8 atópase clasificada como solo rústico común aínda que conta con tódolos 
servizos urbanísticos precisos (acceso rodado, abastecemento, saneamento, alumeado e enerxía 
eléctrica). Pola súa banda a parcela 546 do polígono 36 tamén dispón de tódolos servizos 
urbanísticos e atópase clasificada dentro do concello de Mondariz como solo de núcleo rural en tanto 
que no de Mondariz-Balneario o fai como solo rústico común (SRC). 

Coa modificación puntual preténdese unha homoxenización a nivel urbanístico entre os anteditos 
núcleos de San Pedro e de Escobeiro, que na práctica conforman un único núcleo, coa 
descontinuidade producida pola diferente clasificación do solo, polo que se propón a ampliación do 
primeiro a carón do viario que une ambos asentamentos, de xeito que se uniformize a cualificación 
urbanística nestas parcelas respecto de ambos municipios.  

No caso da alternativa 2 propónse igual que para o caso da alternativa 1 unha ampliación do núcleo 
de San Pedro en continuidade co de Escobeiro pero un pouco maior que naquel caso xa que se opta 
por recoller as edificacións próximas existentes e que están fóra da clasificación de solo de núcleo 
rural.  

Nas seguintes imaxes, a modo de esquema, observamos sobre a cartografía do planeamento vixente 
ditas solucións.  
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Proposta de ampliación para o caso da alternativa 1 Proposta de ampliación para o caso da alternativa 2 

Os terreos nos que se pretende levar a cabo esta modificación, tal e como se viu, se atopan 
clasificados como solo rústico común (SRC), o cal sería asimilable á actual categoría de solo rústico 
de protección ordinaria que se regula no artigo 33 da Lei 2/2016 do 19 de febreiro: 

"33. Solo rústico de protección ordinaria. 

1. O planeamento clasificará como solo rústico de protección ordinaria os seguintes terreos: 

a) Os que non resulten susceptibles de transformación urbanística pola perigosidade para a 
seguridade para a seguridade das persoas e os bens, motivada pola existencia de riscos de 
calquera índole. 

b) Aqueles que o planeamento estime innecesarios ou inapropiados para a súa transformación 
urbanística. 

2. O plan xeral de ordenación municipal poderá excluír de esta clase de solo. xustificadamente, 
aqueles ámbitos que resulten necesarios para o desenrolo urbanístico racional." 

Neste caso estímase que non existen riscos que fagan necesario o mantemento destas parcelas 
dentro de solo rústico e considerase que polas súas características e localización poderían atoparse 
dentro de solo de núcleo rural, estando xustificada polo tanto a súa exclusión do solo rústico co 
obxectivo da harmonización deste espazo de borde entre dous termos municipais. 

Por outra banda ao tratarse dun incremento de superficie de solo de núcleo rural tan pequena 
estímase que non se producirán efectos ambientais significativos, xa que ademais unha delas xa se 
atopa edificada na zona correspondente a Mondariz. 
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En canto a valoración das distintas alternativas consideradas sintetizamos na seguinte táboa as 
conclusións:  

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

PATRIMONIO PATRIMONIO 

A revisión dos niveis de protección da ficha 
sinalada do actual catálogo do POMR así como 
unha revisión dos usos que se poden 
implementar nas edificacións catalogadas 
supoñen a posta en valor das edificacións 
catalogodas así como unha facilidade no 
procedemento da xestión desta recuperación. No 
caso da revision da ficha do elemento Divino 
Fogar, tamén se axustan as edificacións que 
realmente merecen ser motivo da catalogación.  

Semellante que no caso da alternativa 1 se ben as 
modificacións con respecto ao catálogo actual é 
menor o que supón restriccións e impedimentos 
que non garantan unha recuperación dos 
elementos en situación de deterioro ou abandono. 

As veces un maior grado de protección non implica 
unha mellor xestión da protección sobre o elemento 
como é o caso 

OCUPACIÓN DO SOLO. OCUPACIÓN DO SOLO. 

Nesta hipótese ou alternativa 1, o consumo de 
solo é menor que para o caso da alternativa 2, xa 
que as modificacións no entorno do núcleo rural 
de San Pedro é menor.  

De igual xeito, a aposta por reconvertir certas 
edificacións para acoller novos usos ou distintos 
que non desvirtúen as características dos 
edificios catalogados, contribúe a un aforro na 
ocupación do solo.  

As estratexias en relación ao consumo do solo son 
básicamente as mesmas se ben a maior ampliación 
proxectada no ámbito do núcleo de San Pedro 
constitúen un índice de maior consumo deste 
recurso.  
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

PAISAXE. PAISAXE. 

Coa maior facilidade para a recuperación e posta 
de valor dos elementos de catálogo cos cambios 
sinalados, xunto cunha modificación da 
normativa que regula os peches e a 
microconectividade ecolóxica a través deles 
xunto cunha regulación máis acorde coa 
realidade dos materiais e das cubertas, dan 
como resultado un aumento da calidade da 
paisaxe.

En canto a ampliación do núcleo de San Pedro a 
posible afección a apaisaxe considerase mínima 
xa que a ampliación apenas ten incidencia na 
capacidade edificatoria do núcleo. 

A regulación dos peches que tamén afecta aos 
núcleos rurais, deberá ter en conta que as 
vivendas que se proxecten deberán contemplar 
medidas de integración das estruturas 
tradicionais como os peches de mampostería, 
socalcos, etc... integrándoos nos proxecto de 
execución  

Neste caso os principios de reforzo da paisaxe son 
os mesmos que no caso da alternativa 1 se ben a 
maior rigurosidade nalgunha das cuestións 
expostas, poden dar como resultado a non 
recuperación das edificacións catalogadas ou un 
maior encarecemento das solucións as que optan 
os veciños deste concello nos que as veces as 
economías non acompañan aos custes de 
rehabilitar na súa integridade con materiais nobres 
ou dos dispoñibles únicamente na zona. 

No caso do núcleo de San Pedro a afección poderá 
considerarse un pouco maior pero sen chegar a un 
nivel preocupante xa que a afección sobre a 
paisaxe dependerá máis do proxecto de 
construcción das edificacións que se executen que 
da propia ampliación do núcleo. 

CICLO HÍDRICO CICLO HÍDRICO 
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

En xeral as modificacións que se propoñen na 
MP3 apenas teñen implicacións no ciclo hídrico 
salvo polo previsible aumento én dúas 
edificacións derivadas da ampliación do núcleo 
de San Pedro ou do axuste dos usos 
establecidos de sanitario a mixto sanitario – 
asistencial xa que esta modificación non implica 
cambios sustanciais no dimensionamento 
establecido no POMR tanto para o 
abastecemento como para o saneamento. 

En canto a identificación dunha zona con risco 
potencial significativo (ARPSI Ponteareas; código 
ES010-PO-01-03) na zona de actuación da MP3 
o cambio de ordenanza de espazo libre privado a 
público, non ten incidencias sobre as 
condicionantes que esta ARPSI poidese ter xa 
que como espazo libre non prevén construccións 
que supoñan afección sobre aquela. 

Igual que para o caso da alternativa 1 o 
dimensionamento establecido respecto da 
suficiencia dos servizos no POMR considérase 
suficiente xa que coa tolerancia que se establecen 
nos documentos de planificación xeral, incluso a 
maior delimitación do núcleo de San Pedro non 
supón un cambio sustancial para xustificar novas 
captacións ou reforzos das redes de servizos.  

Sobre a ARPSI, sinálase o mesmo que para o caso 
da alternativa 1 

PATRIMONIO NATURAL PATRIMONIO NATURAL 

O alcance das actuacións derivadas da MP3 
teñen unha escasa incidencia no medio natural 
salvo polo lixeiro aumento da superficie 
destinada a núcleo rural que implica unha lixeira 
transformación do solo. Non obstante, as 
parcelas non se artificializan ao cen por cen polo 
que parte do solo permanecería en estado 
natural ou seminatural. 

A conservación daqueles elementos naturais 
situados na contorna dos espazos libres ben 
sexan de titularidade pública ou privada deberán 
ser preservados e postos en valor xunto cos 
elementos patrimoniais que vencellados ao 
conxunto formado entorno ao Gran Hotel 
Balneario 

O lixeiro aumento da delimitacion do núcleo de San 
Pedro respecto da ampliacion da alternativa 1 
implica un maior consumo de solo natural se ben a 
afección sobre os valores naturais en termos xerais 
non se consideran relevantes. 

As mesmas condicións especificadas no caso dos 
elementos naturais vencellados a contorna do Gran 
Hotel Balneario. 

CICLO DE MATERIAIS. CICLO DE MATERIAIS. 

O Concello conta cun punto limpo situado na 
zona suroeste do termo municipal onde 

Sinálanse as mesmas condicións que para o caso 
da alternativa 1 xa que os cambios da modificación 
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
centraliza a recollida de residuos máis 
especializados como mobles, electrodomésticos, 
etc, que se prevé suficiente para acoller un 
posible aumento derivado do axuste no uso de 
materiais e da reconversión reaxuste dos usos 
dotacionais, cambios de cuberta.... 

Polo demáis no que se refire ao tratamento da 
recollida  dos residuos orgánicos non se prevén 
cambios sustanciais derivados da modificación 
proxectada. 

son tan escasos que en base as horquillas de 
estimación dos cálculos non existe unha diferencia 
sustancial. 

Unha vez consideradas estas cuestións en canto as principais variables de incidencia ambiental 
consideradas para o caso da presente modificacion puntual, establécese unha metodoloxía a seguir 
para a avaliación de alternativas ( a 0, a 1 e a 2), baseada na consecución dun único valor cualitativo 
do grao de integración dos criterios de sustentabilidade, e cuxo resultado será un valor único (de moi 
baixo 1 a moi alto 5) que represente como se tiveron e conta as variables de sustentabilidade en cada 
unha das alternativas consideradas; así un valor moi baixo (1) indicará que as propostas básicas do 
plan para dita variable teñen un grao moi baixo de integración de criterios ambientais, mentres que un 
valor moi alto (5) correspondería a cando para dita variable o plan integra completamente os 
obxectivos marcados e vai mas alá e satisfai o obxectivo para a variable mediante medidas 
innovadoras e cunha gran carga de sustentabilidade. Polo cal se xustifica a elección da alternativa 
que maior puntuación teña obtido mediante a media. 

O resultado será un valor único que represente como se tiveron en conta as variables de 
sustentabilidade en cada unha das alternativas consideradas na elaboración deste documento, que 
ademais permita realizar unha elección final xustificada. 

O valor para a elección da alternativa virá dado pola seguinte expresión: 

MOI BAIXO BAIXO MEDIO ALTO MOI ALTO 
1 2 3 4 5

Unha cuestión a ter en conta para a análise das alternativas son as carencias de información en 
relación a aspectos ambientais que obriga moitas veces a partir de hipóteses, extrapolacións ou do 
coñecemento e experiencia dos técnicos, tanto do equipo como dos consultados nas materias 
obxecto de análise e valoración. 

Así en base ao documento de alcance e ao ámbito de actuación desta modificación puntual 
consideránse os seguintes obxectivos a avaliar para establecer a alternativa máis acorde. 

OBXECTIVOS AMBIENTAIS A0 A1 A2 

Patrimonio 
Cultural 

Protexer, conservar e poñer en 
valor os elementos patrimoniais. 1 5 4



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO  

 

consultora galega s.l.u. ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (EAE) 73
 

OBXECTIVOS AMBIENTAIS A0 A1 A2 
Integrar as actuacións cos 
elementos patrimoniais. 1 5 4

Ocupación 
do solo 

Minimizar o consumo do solo e 
racionalizar o seu uso. 2 4 3

Preservar, protexer e poñer en 
valor a calidade da paisaxe. 1 5 4

 Paisaxe  Favorecer a integración 
paisaxística das actuacións 1 5 5

Garantir o funcionamento do ciclo 
hídrico en todas as súas fases e 
procesos 

1 5 5
Ciclo 
hídrico 

establecer limitacións de usos nas 
zonas identificadas como ARPSI 1 5 5

Xestionar e preservar os 
elementos de interese natural 
presentes nos xardíns do antigo 
Gran Hotel Balneario 

1 5 4
Patrimonio 
Natural 

xestionar e fomentar a 
conectividade ecolóxica do 
territorio  

1 5 4

Ciclos de 
materiais 

Xestionar eficientemente os fluxos 
de materiais e residuos   1 4 4

11 48 42 
MEDIA  1,10 4,80 4,20 

Como conclusión, a alternativa cero descartouse porque en primeiro lugar, suporía o prolongamento 
dunha situación que deriva nos problemas que motivan a presente modificación puntual do POMR. A 
alternativa 1 obtén un valor máis alto que a 2 sinalando polo tanto un maior compromiso coa 
sustentabilidade das accións a levar a cabo, acadando unha puntuación de 4.80 fromte a 4.20.  

Non obstante as diferencias entre a alternativa 1 e 2 son baixas xa que os cambios desta modificación 
teñen a súa vez pouca incidencia nas cuestións ambientais presentadas.  
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5. ANÁLISE DOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS NO MEDIO. 

Neste apartado realizase unha valoración dos efectos ambientais significativos que os diferentes 
aspectos da modificación puntual poidan exercer  sobre os elementos do medio identificados no 
apartado anterior.  

Nos apartados seguintes desenvólvense e xustifican as principais implicacións ambientais que 
podería carrexar o desenvolvemento das actuacións obxecto da presente modificación centrados na 
alternativa 1 xa que é a que resulta máis sustentable.  

5.1. PATRIMONIO CULTURAL  

No tocante aos cambios normativos propostos en materia de peches carpinterías ou cubertas , que 
dende o Concello se consideran necesarios para unha mellor xestión urbanística do termo municipal, 
estes iranse adecuando ao sinalado nos informes de patrimonio cultural de xeito que se garanta unha 
adecuada protección dos valores presentes no concello de Mondariz-Balneario. 

No que se refire ao patrimonio cultural o punto 1 da modificación que supón a modificación da ficha o 
elemento denominado "Escola Fogar Divino Maestro" ou "El Francés" permitirá axustar o nivel de 
protección aos valores realmente presentes no conxunto edificado, permitindo deste xeito que o 
edificio poda estar convenientemente protexido e que sexan viables usos respectuosos coa 
edificación pero que viabilicen a súa conservación e reutilizacións para fins dotacionais. 

 No que atinxe ao punto 3 sobre o cambio de cualificación dos elementos dotacionais (zona verde e 
equipamento) da parcela recentemente adquirida polo Concello, non se varía o nivel de protección 
existente tan só se modifica a cualificación de dotación privada a pública e se inclúe unha ordenanza 
para que a construción, hoxe en ruínas, poida albergar o futuro Museo da Auga. 

Por último no que se refire á ampliación do núcleo de San Pedro (punto 6) esta non se atopa preto de 
elementos catalogados na actualidade aínda que será preciso preservar aqueles valores de 
elementos tradicionais como poden ser os peches presentes no ámbito a incorporar ao núcleo rural.  

5.2. OCUPACIÓN DO SOLO  

Non se identificaron recursos edáficos de carácter singular no ámbito de afección da modificación 
puntual.

Os puntos que se refiren a modificacións normativas non supoñen en xeral cambios na ocupación do 
solo senón so na xestión dos usos que sobre el poden implantarse. 

No punto 3 da modificación puntual referido ao cambio de cualificación de privada a pública das 
dotacións contidas na parcela adquirida polo Concello, o cambio proposto non supón a priori maior 
ocupación do solo xa que se mantén a zona verde e o equipamento hoxe en ruínas vaise rehabilitar 
sobre a traza da edificación existetente. 

No punto 6 da MP preténdese unha harmonización de transición entre os núcleos rurais de San Pedro 
e Escobeiro. Isto conleva un cambio na cualificación actual do solo rústico común a solo de núcleo 
rural. O ámbito de actuación deste punto da MP son dúas parcelas: a parcela 37 Polígono 8 e a 
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parcela 549 Polígono 36 do concello de Mondariz–Balneario. Esta segunda parcela, a 549 Polígono 
36 ten a súa superficie dividida entre os dous concellos lindantes: Mondariz e Mondariz–Balneario. A 
superficie da parcela pertencente ao concello de Mondariz-Balneario (núcleo de San Pedro) é duns 
734 m². No concello veciño de Mondariz (núcleo de Escobeiro) a superficie da parcela  está incluída 
en solo de núcleo rural e está dotada, por tanto, de todos os servizos propios desta cualificación 
urbanística.    

Na parcela 37 Polígono 8 dáse a mesma circunstancia que na parcela 549, estando tamén cualificada 
como solo rústico, conta con todas as dotacións de rede eléctrica, alumeado, teléfono, abastecemento 
e saneamento.   

Coa aprobación da MP preténdese lograr unha homoxeneización a nivel urbanístico entre os núcleos 
de San Pedro, no concello de Mondariz Balneario, e o de Escobeiro, no concello de Mondariz, que na 
práctica forman un solo núcleo pero descontinuo, por iso proponse a ampliación do núcleo de San 
Pedro á beira do viario que une os dous núcleos, de forma que se uniformice a cualificación 
urbanística nestas parcelas respecto de ambos os municipios.   

As superficies das parcelas afectadas polo cambio de uso son:  

· Parcela 37: 831 m².  

· Parcela 549: 734 m² pertencentes ao concello de Mondariz Balneario.   

Tendo en consideración a reducida extensión do ámbito de actuación así como a similitude entre a 
situación actual das parcelas cos usos que se pretenden aprobar coa aprobación da MP, considérase 
que a aprobación deste punto da MP non produciría afeccións significativas sobre a ocupación do 
solo.   

A escasa entidade das superficies afectadas no punto 6 da MP reflíctense na seguinte imaxe: 
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Por todo isto conclúese que ningún dos aspectos contidos nos 6 puntos que inclúe a MP poden ter 
efectos negativos sobre este aspecto de afección a recursos edáficos.  

5.3. PAISAXE

A este respecto citar que a calidade visual da conca onde se inscribe a modificación puntual é de 
valor alto. Se ben, en só un dos seis puntos contidos na MP podería producirse algún tipo de cambio 
na paisaxe do ámbito de actuación da MP. Isto é debido a que no punto 6 da MP proponse o cambio 
de cualificación de solo rústico a solo de núcleo rural, coa conseguinte posibilidade de construción de 
algunha nova edificación. No que atinxe ao punto 3 da MP no que se propón o cambio de cualificación 
de equipamento privado a público da antiga lavandería para poder permitir a súa rehabilitación como 
Museo da Auga enténdese que a recuperación desta edificación con criterios de respecto ao medio e 
ao patrimonio construído da súa contorna posibilitará unha mellora da paisaxe urbana.  

Respecto da posibilidade de construción de novas edificacións debido ao cambio de cualificación 
proposta no punto 6, sinálase que non produciría afeccións á paisaxe xa que se trata, tal e como 
define o propio obxecto da MP, da harmonización de núcleos rurais próximos entre si, dotados de 
infraestruturas, edificacións, etc., que fan que as novas posibles construcións non teñan impacto a 
maiores do existente na actualidade na devandita contorna.  
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5.4. CICLO HÍDRICO  

Ningunha das actuacións consideradas nos 6 puntos que inclúe a MP é susceptible de causar 
afeccións ao ciclo hídrico no ámbito de actuación da MP. Os recursos hídricos como se viu noutros 
apartados están garantidos polas concesións actualmente vixentes e o tratamento dos eventuais 
vertidos realízanse nunha EDAR de recente construción con suficiente capacidade para os reducidos 
incrementos que se poderían ocasionar pola construción de algunha nova edificación ou rehabilitación 
que posibilita a MP. 

En canto ao cambio da ordenanza que se corresponde coa zona do xardín do Gran Hotel Balneario 
que pasa de titularidade pública a privada, detectouse a presenza dunha Área con Risco Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSI Ponteareas; código ES010-PO-01-03-23983-10) asociada ao rego 
Valdecide a cal en principio non ten maior incidencia sobre o cambio que se propón posto que a 
condición de espazo libre mantense igual e non se posibilitan novos usos construtivos.  

5.5. PATRIMONIO NATURAL  

En atención á valoración de efectos sobre os elementos do patrimonio natural máis relevantes 
identificados no ámbito da modificación puntual citar as seguintes consideracións:   

Relevo: no ámbito xeral da modificación puntual (concello de Mondariz–Balneario) obsérvase un 
relevo pouco acusado de pendentes suaves. O ámbito de estudo encádrase nunha área cuxas 
pendentes son baixas, no que se refire á parcela adquirida polo Concello, e un pouco maiores no que 
atinxe á ampliación do núcleo de San Pedro.  Dado o carácter das actuacións contidas na 
modificación puntual, non se prevén afeccións ao elemento do relevo.  

Hidroloxía: no que se refire ás augas superficiais, as actuacións da modificación puntual non 
producen ningún tipo de afección aos cursos fluviais presentes no ámbito de estudo.  

Vexetación: neste caso as actuacións contidas na modificación puntual non contemplan a destrución 
de superficies con vexetación xa que non supoñen a ocupación de novos espazos.  

5.6. CICLO DE MATERIAIS  

Os efectos sobre o ciclo de materiais teñen  en conta a orixe dos materiais empregados e a xestión 
dos residuos xerados no desenvolvemento das actuacións. Neste sentido, atendendo á orixe dos 
materiais empregados preténdese promover o uso de materiais reciclables na medida do posible, e no 
segundo punto preténdese cumprir coa correcta xestión de todos os residuos xerados no 
desenvolvemento das actuacións.   

Dada a entidade das actuacións contempladas na modificación puntual suponse que a priori vaise 
necesitar unha cantidade mínima de materiais para a súa execución (posibilidade de construción de 
edificacións en parcelas situadas entre os núcleos rurais de San Pedro e Escobeiro, ou rehabilitación 
da antiga lavandería) e unha baixa xeración de residuos. Estes residuos deberán ser xestionados de 
forma adecuada.  



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO  

 

consultora galega s.l.u. ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (EAE) 78
 

5.7. TÁBOA DE IDENTIFICACIÓN DOS PRINCIPAIS EFECTOS

Xa que logo, despois das análises e consideracións establecidas nos puntos anteriores e para as 
accións da presente modificación puntual, detectáronse os seguintes efectos ou impactos sobre as 
variables ambientais consideradas máis relevantes para a presente Modificación Puntual nº3 

Variable Cod Efecto/Impacto 

1
Afección ao patrimonio cultural / alteración dos valores etnográficos dos 
núcleos rurais tradicionais 

2 Eliminación, deterioración e/ou transformación de elementos tradicionais 
3 Axustar novos usos permitidos nas edificacións catalogadas 

Patrimonio Cultural 

4 Rehabilitación e posta en valor das edificacións catalogadas en ruína 
5 Cambio de uso pola ocupación directa de solo para usos residenciais. 
6 Artificialización do solo, e perda de solo agrario / natural. Ocupación do Solo 
7 Cambios controlados sobre a topografía na execución das obras. 
8 Afección a calidade e a fraxilidade da paisaxe dos elementos relevantes. 
9 Afección a calidade e a fraxilidade da paisaxe en relación aos peches 
10 Afección a calidade e a fraxilidade da paisaxe nos ámbitos xa urbanizados  

Paisaxe

11 Alteración da imaxe / paisaxe dos asentamentos rurais 
12 Riscos de contaminación das augas por vertidos das augas residuais 

13
Aumento de consumo de auga polo incremento de solo residencial, da 
poboación e das actividades de todo tipo 

14
Afección de ARPSI do rego Valdecide ao cambio de calificación no xardín do 
Gran Hotel Balneario 

Ciclo hídrico 

15
Modificación dos usos nas ordenanzas 1,2,7 e 8 que poderán conlevar un 
maior consumo / xestión do recurso 

16 Perda da naturalidade pola interacción no entorno da parcela do Gran Hotel 
Natureza 

17
Alteración da conectividade ecolóxica derivada da nova ordenanza de 
peches 

18
Posible aumento de residuos de materiais da construcción derivados dos 
cambios referidos a materiais e cubertas. 

Ciclos de materiais 
19

Posible aumento de residuos de materiais da construcción / sustitucións no 
cambio de usos das ordenanzas referidas e dos elementos de catálogo como 
a Escola Fogar Divino Maestro 

5.8. VALORACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS PRINCIPAIS EFECTOS SOBRE AS VARIABLES
AMBIENTAIS 

Unha vez identificados os efectos valoraranse así mesmo as características de cada efecto segundo o 
sinalado no Anexo IV da Lei 21/2013, establecendo tres tramos de valor (inferior, medio e superior) 
que se van a codificar mediante letras e cores para unha mellor visualización que permita a adecuada 
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análise da posible incidencia (en función de que o seu efecto sexa favorable ou desfavorable), por 
tanto recóllense no seguinte cadro as posibles variables e circunstancias de cada un dos efectos cos 
seguintes atributos: 

Característica dos efectos Valor inferior (A) Valor medio (B) Valor superior (C) 
Probabilidade Pouco probable Probable Moi probable 
Prazo/Duración Curto Medio Longo 
Frecuencia Irregular Periódico Continuo 
Reversibilidade Reversible Parcialmente reversible Irreversible
Magnitude Baixa Media Outa
Alcance espacial Baixo Medio Outo
Risco para a saúde humana No existe risco Baixo risco Existe risco 
Risco para o medio ambiente Non existe risco Baixo risco Existe risco 
Valor da área Baixo Medio Outo
Vulnerabilidade da área Invulnerable Pouco vulnerable Vulnerable 
Efecto secundario Sen efectos Mínimos efectos  Probables efectos  
Efecto acumulativo Sen efectos Mínimos efectos  Probables efectos  
Efecto sinérxico Sen efectos Mínimos efectos  Probables efectos  
Permanencia Sen efecto Temporal Permanente 
Natureza Positivo Neutro Negativo

Analizados os efectos ou as afeccións principais por cada variable, elaborase unha táboa matriz, 
mediante un método de valoración cualitativo que representa as repercusións de cada unha das dúas 
táboas anteriores como efectos que poden acontecer da aplicación da presente MP3. Isto ten a 
limitación ou dificultade relacionada coa amplitude dos efectos considerados a nivel de todo o termo 
municipal, pois non se poden concretar con precisión pola xeralidade dun ámbito tan amplo (razón 
pola que non se poden extraer valoracións cuantificadas de cada efecto a nivel de todo o termo 
municipal), por tanto esta valoración global ten que complementarse necesariamente cunha 
valoración mais pormiudada para ámbitos territoriais mais concretos e delimitados en que se pode 
perfilar mellor o alcance deses efectos e nestes casos si se poden extraer valoracións cuantificadas 
de cada efecto (que por tanto si permiten clasificar os efectos globais como compatibles, moderados, 
severos ou críticos) a nivel deses ámbitos mais coutados territorialmente, tal e como se verá nos 
seguintes apartados. 

Esta caracterización xeral ante a falla de datos á escala necesaria para moitos dos efectos das 
distintas variables ambientais, e posto que ao non ter para moitos deles ningún valor límite nin 
medicións ou zona concreta afectada, non permite establecer as valoracións cuantificadas xa citadas 
a respecto de cando un efecto pode ser significativo e en que medida. Por iso, os efectos valóranse 
globalmente coa codificación xa citada (código e color), que permite mapificar unha idea global do seu 
alcance (cuxos efectos deberanse corrixir con medidas que se recollen no apartado correspondente 
deste EsAE), coas limitacións xa sinaladas, segundo se sintetiza no cadro seguinte. 
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Afección ao patrimonio cultural / alteración dos valores 
etnográficos dos núcleos rurais tradicionais 

B A A B A A A B B A A A A B C

Eliminación, deterioración e/ou transformación de 
elementos tradicionais 

A A A C A A A A B B B B B B C

Axustar novos usos permitidos nas edificacións 
catalogadas B C A B A A A A B B A A A C A

Patrimonio 
Cultural 

Rehabilitación e posta en valor das edificacións 
catalogadas en ruína 

C A A C A A A A A A A A A C A

Cambio de uso pola ocupación directa de solo para usos 
residenciais.

A A A B A A A A B B A A A B C

Artificialización do solo, e perda de solo agrario / natural. A C A C A A A B B B B B B C C
Ocupación 

do Solo 
Cambios controlados sobre a topografía na execución das 
obras. B A A A A A A A B B B A A A C

Afección a calidade e a fraxilidade da paisaxe dos 
elementos relevantes. 

A A A B A B A A B B B B B B B

Afección a calidade e a fraxilidade da paisaxe en relación 
aos peches 

A C B B B C A B B B B B B B A

Afección a calidade e a fraxilidade da paisaxe nos ámbitos 
xa urbanizados 

A A A C A B A A A A B B B B A

Paisaxe

Alteración da imaxe / paisaxe dos asentamentos rurais C C B C A A A A B A B B B B C

Riscos de contaminación das augas por vertidos das 
augas residuais 

B A A A A A B B A B B B B B B

Aumento de consumo de auga polo incremento de solo 
residencial, da poboación e das actividades de todo tipo 

B B B B A A A B A A B B B B C

Afección de ARPSI do rego Valdecide ao cambio de 
calificación no xardín do Gran Hotel Balneario 

C C C C A A B B C C C C C C C

Ciclo
hídrico

Modificación dos usos nas ordenanzas 1,2,7 e 8 que 
poderán conlevar un maior consumo / xestión do recurso 

A C C C C A A B A A C C B C A

Perda da naturalidade pola interacción no entorno da 
parcela do Gran Hotel 

A A A A A A A B B B B A A A C
Natureza

Alteración da conectividade ecolóxica derivada da nova 
ordenanza de peches 

B C C B B B A A B B B C B C C

Posible aumento de residuos de materiais da construcción 
derivados dos cambios referidos a materiais e cubertas. 

B B A A A A A B A A B A B B C
Ciclos de 
materiais Posible aumento de residuos de materiais da construcción 

/ sustitucións no cambio de usos das ordenanzas referidas 
e dos elementos de catálogo como a Escola Fogar Divino 
Maestro

B B A A A A A A A A B A B B C
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5.8.1. RESUMO DE ACCIÓNS SOBRE O POMR DA MP Nº3.

A valoración que se fai, consta de dúas aproximacións complementarias. Primeiro, avalíanse as 
interaccións entre as accións da MP sobre as variables de sustentabilidade consideradas de 
relevancia e segundo, estímase a magnitude do impacto. 

Para a primeira aproximación configúrase unha táboa matriz na cal se determinan aquelas 
interaccións que provocan efectos significativos, indicando ademais se o efecto é positivo ou negativo. 
En xeral, un efecto considerouse significativo cando afecta de xeito tanxible a algún dos aspectos 
relevantes descritos no presente documento. Con todo, é necesario comprender que non existe un 
criterio inequívoco ou unha liña divisoria clara entre os efectos significativos e non significativos, por 
isto, e de acordo co principio de precaución, considerouse conveniente aplicar a cualificación de 
efecto significativo a todos aqueles casos que presenten dúbidas.  

Matriz de impacto 

ACCIÓNS

Pa
isa

xe  

N
atureza 

Pa
trim

onio

C
iclo híd

rico 

C
iclos d

e m
a

teria
is 

O
cupación d

o Solo 

1
Modificar a ficha de catálogo Escola Fogar Divino Maestro  + + - +

2
Modificacións das ordenanzas 1, 2, 7 e 8 en relación aos usos. + - +

3 Cambio na cualificación urbanística da parcela do Gran Hotel 
adquirida polo Concello. +

4
Modificación de ordenanzas no que se refire a materiais e cubertas. + + -

5 Creación dunha nova ordenanza de peche de parcelas. + - + -

6 Harmonización de transición entre os núcleos rurais de San Pedro 
(Mondariz-Balneario) e Escobeiro (Mondariz). - - + - -

Impacto positivo +
Impacto negativo -
Sen Interacción 

A segunda matriz analiza a magnitude do impacto de xeito cualitativo en catro categorías: moi 
positivo, positivo, negativo, moi negativo. 

Matriz de cuantificación de impacto 
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1
Modificar a ficha de catálogo Escola Fogar Divino Maestro  2 2 -1 2

2
Modificacións das ordenanzas 1, 2, 7 e 8 en relación aos usos. 1 -1 2

3 Cambio na cualificación urbanística da parcela do Gran Hotel 
adquirida polo Concello. 1

4
Modificación de ordenanzas no que se refire a materiais e cubertas. 1 1 -1 

5 Creación dunha nova ordenanza de peche de parcelas. 2 -1 1 -1 

6 Harmonización de transición entre os núcleos rurais de San Pedro 
(Mondariz-Balneario) e Escobeiro (Mondariz). -1 -1 1 -1 -1 

Moi positivo 2
Positivo 1
Negativo -1 
Moi negativo -2 
Sen Alteración 

En conxunto, a valoración global reflíctese nas seguintes táboas:  

nº % interaccións % Total
Impactos positivos 11 55,00% 30,56%
Impactos negativos 9 45,00% 25,00%
Total interaccións 20 100,00% 55,56%
Sen interacción 16 44,44%
Total 36 100,00%

Salientamos que do conxunto das interaccións das accións do plan sobre as variables de 
sustentabilidade, antes de aplicar medidas correctoras, un 30,56 % son positivas, fronte ao 25,00% de 
interaccións negativas. 

Se desagregamos estes datos máis polo miúdo, de acordo coa segunda matriz, obtemos a seguinte 
táboa:

Tipo de impacto nº % interaccións % Total
Moi positivo 5 25,00% 13,89%
Positivo 6 30,00% 16,67%
negativo 9 45,00% 25,00%
moi negativo 0 0,00% 0,00%
Total interaccións 20 100,00% 55,56%
sen interacción 16 44,44%
Total 36 100,00%

Na que se pode comprobar que en relación coa porcentaxe de interaccións prodúcese un 13,89 % de 
impactos moi positivos mentras que non se consideran impactos que se poidan considerar moi 
negativos xa que os cambios non presentan alteracións sustanciais. 
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6. MEDIDAS PREVISTAS. 

Considerando os efectos esperados pola aplicación das actuacións contempladas na modificación 
puntual número 3, descríbense a continuación as medidas previstas para reducir ou mitigar estes 
efectos sobre as variables estudadas.  

6.1.1. PATRIMONIO CULTURAL 

No que atinxe ás modificacións normativas, prevalecerán aquelas solucións respectuosas que mellor 
se adapten á contorna na que se localicen as edificacións e en todo caso as que sinale o organismo 
en materia de Patrimonio para as edificacións protexidas e os seus ámbitos. 

As medidas protectoras que actualmente se aplican sobre os elementos patrimoniais de interese 
presentes na parcela do Gran Hotel seguirán aplicándose independentemente do cambio de 
cualificación da parcela, de zona verde privada de uso público a zona verde pública. 

No que atinxe ao solo de núcleo rural preservaranse aqueles elementos tradicionais presentes nas 
parcelas ou o viario que sexan potenciadores da imaxe paisaxística do asentamento. 

Procurarase o soterramento de todas as instalacións aéreas existentes, cando menos no ámbito da 
MP.

Evitarase a localización de elementos que perturben a imaxe do asentamento como grandes carteis 
publicitarios, medianeiras vistas etc. 

6.1.2. SOLO

No punto 6 da MP preténdese unha harmonización de transición entre os núcleos rurais de San Pedro 
e Escobeiro. Isto leva un cambio na cualificación actual do solo rústico común a solo de núcleo rural, 
se ben, este cambio, dada a caracterización actual desta zona de transición, dotada de servizos e 
infraestruturas propias dun núcleo rural, non afecta de ningún xeito aos recursos edáficos da zona, 
dada a reducida extensión do ámbito de actuación así como a similitude entre a situación actual das 
parcelas cos usos que se pretenden aprobar coa aprobación da MP.  

Por iso, conclúese que non é necesaria a aplicación de medidas protectoras ou correctoras para 
reducir efectos ambientais nos recursos edáficos das superficies afectadas pola MP. Evitarase a 
excesiva impermeabilización do solo das parcelas non ocupado pola edificación de xeito que se 
posibilite a recarga hídrica do subsolo e a evapotranspiración. 

6.1.3. PAISAXE  

Para a protección da paisaxe establécense as seguintes medidas ambientais:  
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6.1.3.1. Revisión da ficha da Escola Fogar Divino Maestro. 

Calquera actuación que se vaia levar a cabo neste elemento terá que xustificar a protección dos 
elementos protexidos na ficha do mesmo e xustificar que na proposta de actuación se integran 
adecuadamente poñéndoos en valor. 

Como elemento partícipe na configuración da paisaxe a regulación do mesmo fixará aquelas 
actuacións e materiais que se consideren máis adecuados para a súa adaptación ao ambiente e 
respectuosos co valor que se pretende salvagardar. 

6.1.3.2. Modificación dos usos permitidos en distintas ordenanzas (1,2,7 e 8). 

No caso de creación de novas zonas verdes ou espazos libres (uso que se pretende permitir coa MP 
nestas ordenanzas) recoméndase a elaboración de estudos específicos de integración e restauración 
paisaxística das devanditas edificacións. No devandito estudo debe propoñerse o emprego de 
especies e portes de planta que entronquen co ámbito onde se sitúan, a ser posible de baixo 
mantemento e adaptadas ao clima e solo dispoñible.  

No caso de que se constrúan novas edificacións con usos destinados aos que se pretenden ampliar 
nestas ordenanzas coa MP (sanitario-asistencial, oficinas, equipamentos, comercial, aparcadoiros, 
etc.) terase en conta que a topografía resultante destas construcións deberán cumprir, sempre que 
sexa posible, tres obxectivos principais: integrarse harmoniosamente na paisaxe circundante, facilitar 
a drenaxe da auga superficial, ser estruturalmente estable e acorde coa contorna.  

Evitarase na medida do posible limitar o campo visual para contemplar a contorna natural, 
respectando a harmonía do aspecto/paisaxe do ámbito de actuación e non desfigurarán a perspectiva 
propia do municipio.  

6.1.3.3. Cambio de cualificación urbanística de parcela ao carón do Gran Hotel adquirida polo 
Concello.  

No que atinxe ás zonas verdes, aínda que difira a titularidade actual das que se atopan ao redor do 
Gran Hotel, deberase proceder sempre a unha actuación coordinada e respectuosa para manter a 
imaxe de unidade do conxunto. 

No que atinxe á rehabilitación da antiga lavandería ou outras edificacións situadas próximas ao Gran 
Hotel esixirase non só a adaptación ao ambiente das mesmas senón que os proxectos resultantes 
contribúan a fortalecer a imaxe de conxunto na contorna do Gran Hotel, espazo do que visual e 
fisicamente forman parte, independentemente de quen sexa o propietario dos terreos. 

6.1.3.4. Modificación das ordenanzas no tocante a materiais e cubertas.  

Consideraranse todos os aspectos recollidos na Memoria da MP no Apartado de “Condicións xerais 
de estética e integración ambiental”.  

6.1.3.5. Creación dunha nova ordenanza de peches.  

En liñas xerais atenderanse ás seguintes consideracións:  
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 Os peches das fincas, realizaranse como máximo de 1,50 m de altura desde a rasante natural 
ou a rasante modificada, se é o caso, en todo o seu perímetro, con condicións estéticas e 
construtivas de acordo coa paisaxe natural e coas construcións da contorna en canto a cores 
e acabados.  

 O deseño do peche da parcela axustarase aos materiais de fachada característicos da 
edificación á que correspondan.  

6.1.3.6. Harmonización de transición entre os núcleos rurais de San Pedro e Escobeiro. 

Tal e como se sinalou en Apartados anteriores, para a unión entre ambos núcleos proponse a 
inclusión dunha pequena franxa de terreo adxacente co viario que os une. Os servizos urbanísticos 
existentes no devandito viario de comunicación son comúns a ambos núcleos: rede eléctrica, rede de 
abastecemento, rede de saneamento, etc. Así mesmo, esta franxa de reducida extensión está 
rodeada de vivendas sen atoparse na contorna ningún elemento de interese ambiental. O cambio de 
cualificación desta pequena franxa de solo rústico común a solo de núcleo rural non ocasionará 
impacto algún desde o punto de vista paisaxístico,  

Como medida protectora considérase o estrito cumprimento das ordenanzas de Solo de Núcleo Rural 
á hora de construír vivendas ou edificacións. Sinálase que as devanditas ordenanzas en ambos 
municipios teñen condicións urbanísticas similares, así como que manteñen similitude na súa tipoloxía 
edificatoria de vivenda unifamiliar illlada. 

Por outra banda tamén se respectarán e porán en valor aqueles elementos de tipo tradicional como os 
peches ou a vexetación autóctona que podan existir nas parcelas.  

6.1.4. CICLO HIDROLÓXICO E REDE HÍDRICA  

En canto aos apartados da MP; 3 modificación da cualificación urbanística da parcela próxima ao 
Gran Hotel e 6 Harmonización dos núcleos de San Pedro e Escobeiro, no caso de que, a raíz da 
aprobación da MP se construísen novas vivendas ou se rehabilitasen edificacións tomaranse as 
seguintes medidas:  

 Solicitude autorizacións municipais en caso de ser necesario para o abastecemento e o 
vertido de augas na rede de saneamento. 

 Respecto á posible afección á rede de auga potable e saneamento, solicitarase a autorización 
pertinente ao municipio.  

 Solicitude das autorizacións pertinentes a Augas de Galicia en caso de intervencións en 
Dominio Público Hidráulico.  

 Realizarase un seguimento das canles da contorna das actuacións para garantir a calidade 
das augas. 

 Requirirase con carácter previo á obtención de licenza documentación para garantir a non 
afectación dos recursos hídricos do subsolo nin as súas conducións nunha zona tan sensible 
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como esta onde existen xa diversas concesións de augas minero mediciñais e para consumo 
humano outorgadas.  

 Establecemento de medidas para o aforro no consumo dos recursos hídricos.  

Todas estas medidas aplicaranse en caso de que se construísen ou rehabilitasen (antigo lavadoiro) as 
edificacións unha vez aprobada a presente modificación puntual.  

6.1.5. ELEMENTOS DO PATRIMONIO NATURAL  

No caso do Apartado 6 da MP: Harmonización dos núcleos de San Pedro e Escobeiro, tomaranse as 
seguintes medidas  

 Realizarase unha zonificación previa, delimitando as zonas sensibles de elementos que 
requiran protección como zonas restrinxidas, e sinalando as zonas recomendadas para aloxar 
as instalacións auxiliares nas zonas de menor valor.  

 No caso de Identificación de elementos que requiran de protección como exemplares 
arbóreos protexidos ou calquera elemento de interese natural presente no ámbito da 
modificación puntual, procederase a integralas no proxecto de xeito respectuoso ou localizar a 
edificación fóra do espazo ocupado polas mesmas. 

 En caso de aprobación da MP, se se procede á construción de edificacións ou vivendas en 
este ámbito de actuación, e se detectase presenza de especies de flora e fauna do Catálogo 
Galego de Especies Ameazadas (D88/2007) adoptaranse as medidas protectoras e 
correctoras necesarias para fomentar a súa conservación.  

6.1.6. XESTIÓN DE RESIDUOS 

En todas aquelas actuacións orixinadas polos cambios recollidos na presente MP e froito das cales se 
constrúan novas vivendas ou rehabiliten edificacións incluiranse medidas orientadas á redución da 
xeración de residuos e o seu adecuado tratamento (vía xestores autorizados) tales como:  

 Deseño das actuacións (construcións, edificacións) orientadas á redución de xeración de 
residuos.  

 Ao finalizar as actuacións contempladas na modificación puntual retiraranse todos os 
residuos. 

6.1.7. ENERXÍA

Para o caso dos apartados tanto normativos (1,2,4,5) como relacionados coa posibilidade de construír 
ou rehabilitar directamente (3 e 6) e no caso de que se constrúan novas vivendas ou edificacións ao 
abrigo destas modificacións se incluirán medidas para fomentar o aforro enerxético e para o fomento 
do uso de enerxías renovables, tales como:  

 Primarase o uso de sistemas enerxéticos de baixo consumo.  
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 Fomentarase o uso eficiente da enerxía e o emprego das enerxías renovables. Neste sentido 
fomentarase o emprego de enerxía solar fronte á enerxía eléctrica de orixe convencional, 
sempre que sexa técnica e economicamente viable.  

 O deseño dos edificios contemplará a minimización de perdas enerxéticas, illamento térmico, 
iluminación natural, consumo de auga e de materiais.  

 Os vehículos rodados empregados no desenvolvemento das posibles actuacións (construción 
de vivendas ou edificacións) serán preferentemente e na medida que sexa posible, eléctricos, 
híbridos ou empregarán biocombustibles.  
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7. SEGUIMENTO AMBIENTAL DA MODIFICACIÓN. 

Dada a natureza das actuacións contidas nos diferentes Apartados da MP de escaso alcance, 
considérase que o plan de Seguimento Ambiental a desenvolver debe basearse simplemente no 
control do cumprimento das medidas protectoras sinaladas no apartado anterior. 

Non obstante para dar cumprimento co documento de alcance emitido polo órgano ambiental, 
proponse no seguinte cadro un listado de indicadores apuntando os efectos máis representativos que 
se poden derivar da MP3 e que servirán de control do cumprimento dos obxectivos ambientais, do 
estado de execución das actuacións previstas, da evolución dos efectos ou impactos detectados e da 
aplicación de ditas medidas protectoras - correctoras – compensatorias 

Cadro de indicadores. 

1 PATRIMONIO 

1.1 Número de bens catalogados recuperados / actuacións de posta en valor 

 Descrición  
Existencia de actuacións de recuperación e / 
ou posta en valor de elementos catalogados. 

Unidades de 
medida:

Unidades 

 Fonte de datos: Catálogo de bens patrimoniais do POMR 

 Método de cálculo:  
Número de elementos do patrimonio con
actuacións de recuperación e / ou posta en 
valor de elementos catalogados. 

 Actualización:  Revisión ou vixencia do plan 

2 SOLO

2.1 Superficie de solo impermeabilizado respecto da superficie ocupada 

 Descrición:  
Indicador do grao impermeabilización do solo 
respecto da parcela total sobre a que se 
realiza a actuación. 

Unidade de 
medida:

%

 Fonte de datos: POMR 

 Método de cálculo:  
(Superficie impermeabilizada / superficie 
parcela envolvente) 

 Actualización:  Anual, modificacións puntuais ou revisións do 
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POMR

2.2 Consumo de solo executado 

 Descrición:  
Indicador do grao de consumo de solo real 
(executado) por urbanización no concello. 

Unidade de 
medida:

%

 Fonte de datos: Municipal 

 Método de cálculo:  

(Superficie (ha) de núcleo rural+urbano 
consolidado+urbano non consolidado 
+sistemas xerais) / superficie (ha) do concello 
Nota: considéranse os urbanizables 
desenvolvidos como urbano a efectos do 
cálculo, aínda que conserven a categoría de 
urbanizable ata a revisión do POMR. 

 Actualización: 
Anual ou cada vez que se execute un plan de 
desenvolvemento 

3 PAISAXE

3.1 I identificación de elementos negativos sobre a paisaxe Cálculo inicial  

 Descrición  
Número de elementos identificados como 
negativos para a paisaxe no ámbito da MP. 

Unidade de 
medida:

Número de elementos identificados 

 Fonte de datos: Municipal 

 Método de cálculo:  _ 

 Actualización:  Anual 

3.2 Lonxitude das redes de servizos soterrados por tipoloxía Cálculo inicial  

 Descrición  
Análise do cumprimento de soterrar as liñas de 
infraestruturas das fachadas das edificacións /
tendidos áereos. 

Unidade de 
medida:

Metros liñais de tendido soterrado por tipoloxía 
do servizo. 

 Fonte de datos: Municipal 
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 Método de cálculo:  _ 

 Actualización:  Anual 

4 CICLO HÍDRICO 

4.1 Consumo de abastecemento de auga municipal 

 Descrición:  

Avalía o consumo de auga subministrado pola 
rede de abastecemento municipal, así como 
as perdas rexistradas na rede de distribución. 
Considera o consumo total dos sectores 
doméstico, comercial e industrial, os 
equipamentos e servizos municipais e, para o 
caso de concellos rurais, o consumo por 
explotacións agropecuarias. 

Unidade de 
medida:

litros*persoa*día 

 Fonte de datos: Empresa de subministración 

 Método de cálculo:  

Abastecemento (consumo 
doméstico+consumo industrial+consumo 
comercio+consumo equipamentos e servizos 
municipais+perdas da rede de 
distribución+consumo agrogandeiro)/nº 
habitantes 

 Actualización:  Anual ou Trimestral 

4.2 Saneamento de augas residuais 

 Descrición:  
Avalía a porcentaxe de poboación conectada a 
sistemas de saneamento. 

Unidade de 
medida:

%

 Fonte de datos: Concello; EIEL 

 Método de cálculo:  
Poboación conectada á rede de 
saneamento/poboación total 

 Actualización:  Anual 

4.3 Número de puntos de vertido 
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 Descrición:  Número de puntos de vertido a ríos 

Unidade de 
medida:

Unidades 

 Fonte de datos: Inventario de vertidos do organismo de conca.

 Método de cálculo:  _ 

 Actualización:  Anual 

4.4 Número de análises periódicos da calidade das augas 

 Descrición:  
Avaliación do control sobre a calidade das 
augas  

Unidade de 
medida:

Unidades 

 Fonte de datos: Inventario de vertidos do organismo de conca.

 Método de cálculo:  _ 

 Actualización:  Anual 

4.5 Bens afectados por inundacións 

 Descrición:  
Valor económico de bens construídos 
afectados por inundacións e avenidas 
torrenciais 

Unidade de 
medida:

€

 Fonte de datos: 
Consorcio de Compensación de Seguros. 
Axencia Galega de Emerxencias 

 Método de cálculo:  Consulta das fontes de datos  

 Actualización:  Anual 

5 natureza 

5.1 Superficie das actuacións sobre zonas verdes e espazos libres para a súa posta en valor. 

 Descrición  
Superficie das actuacións sobre os espazos 
libres para a súa posta en valor e recuperación 
dos elementos máis senlleiros 

 Unidade de Superficie en Ha 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO  

 

consultora galega s.l.u. ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (EAE) 92
 

medida:

 Fonte de datos: concello 

 Método de cálculo:  _ 

 Actualización:  Anual 

5.2 número de licencias que afectan a peches ou edificacións 

 Descrición  

Control sobre as licencias concedidas en 
relación coas edificacións e os seus peches 
ante unha posible afección a conectividade 
ecolóxica 

Unidade de 
medida:

Nº de licencias 

 Fonte de datos: Municipal 

 Método de cálculo:  - 

 Actualización:  Anual 

6 CICLO MATERIAIS 

6.1 Volume de residuos xerados vencellados a construcción 

 Descrición:  Cantidade de residuos sólidos da construcción

Unidade de 
medida:

kg/(persoa*ano) 

 Fonte de datos: Municipal. Empresa concesionaria do servizo. 

 Método de cálculo:  Total anual RSU recollidos/número habitantes 

 Actualización:  Anual 

6.2 número de puntos habilitados para a xestión de residuos da construcción. 

 Descrición:  
Identificación dos puntos habilitados para o 
tratamento dos residuos da construcción 

Unidade de 
medida:

Nº de puntos. 

 Fonte de datos: 
Sistema de Información de Residuos de 
Galicia – CMAOT – Concello. 
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 Método de cálculo:  _ 

 Actualización:  Anual 
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8. RESUMO NON TÉCNICO DO ESAE. 

A continuación establécese neste apartado nun breve compendio, que cunha exposición aquilatada 
do máis substancial do documento permita, dunha lectura rápida, unha aproximación razoable e 
comprensible a esencia e contido deste estudio ambiental estratéxico sobre a sostibilidade ambiental 
da MP3 do POMR de Mondariz – Balneario. Artellase polo tanto o seguinte resumo segundo o propio 
índice principal que vén referido nas páxinas dúas, tres e catro. 

O presente documento constitúe o recoñecido como Estudio Ambiental Estratéxico (EsAE), o cal é 
parte integrante do procedemento da Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE), procedemento requirido 
para aqueles plans e programas que afectan a unha concreta e determinada parte do noso territorio; 
polo tanto, este vital documento informativo é o resultado dunha das encadeadas actuacións 
procedimentais que constitúen a AAE, actuación que neste caso reviste o carácter de fundamental e 
na que o concello, como administración promotora do plan, identifica, describe e avalía os posibles 
efectos que a aplicación do instrumento de planeamento poder ter sobre o medio ambiente; 
propoñendo, de seguido, as alternativas que desde o punto de vista ambiental resulten razoables, 
dando comezo esa exposición pola coñecida como “alternativa cero”, aquela que propón a non 
aplicación do plan (MP3) deixando a situación como está.  

O obxectivo final que se persegue con este novo procedemento administrativo é a consecución dun 
documento de planeamento para aquelas zonas afectadas pola (MP3) que cumpra e sexa garante da 
sustentabilidade ambiental e dos parámetros de calidade de vida que demanda a sociedade actual .  

O modelo actual de ordenación urbanística vixente para o concello de Mondariz – Balneario, está 
baseado nas determinacións que establece un Proxecto de Ordenación do Medio Rural (POMR), que 
non cumpre ou presenta problemas que ocasionan unha disfuncionalidade na administración do 
mesmo e para o cal se propoñen as solucións que se abordan por parte desta modificacion puntual. 

O Estudio Ambiental Estratéxico a elaborar unha vez que se emite por parte do órgano ambiental o 
Informe Ambiental Estratéxico e o Documento de Alcance é o documento correspondente á etapa 
principal do proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica ao que é sometido o planeamento xeral. A 
devandita avaliación persegue o obxectivo de conseguir un elevado nivel de protección 
medioambiental, contribuíndo á integración dos aspectos ambientais e de sustentabilidade no 
desenvolvemento deste.  

1.2. No cadro seguinte defínese a estrutura do mesmo que a súa vez segue o esquema do 
Documento de Alcance   

ESTRUTURA DO INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL 

PROPOSTAS 
Esbozo do planeamento proposto 

ANÁLISE
Diagnóstico ambiental do ámbito territorial de aplicación 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO  

 

consultora galega s.l.u. ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (EAE) 95
 

ESTRUTURA DO INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL 
Aspectos relevantes da situación actual do medio 
que poñen de manifesto a situación de partida das 
variables ambientais 

Características ambientais das zonas que poidan 
verse afectadas de xeito significativo polas accións 
propostas na MP 

Diagnóstico ambiental do ámbito territorial 
de aplicación 

Problemas ambientais existentes que sexan 
relevantes para a Modificación 

OBXECTIVOS 
AMBIENTAIS / 

ALTERNATIVAS 

Na análise anterior maniféstanse uns problemas, déficits ou desaxustes, dos que nacen os 
obxectivos ambientais a acadar pola modificación puntual. 

Ademais destos obxectivos ambientais específicos da MP3 deben cumprirse cos establecidos no 
apartado de propostadas deste documento e en xeral aqueles que sexan acordes cos criterios de 
sostibilidade expostos no documento de alcance e cos establecidos por imperativo legal, 
obxectivos que se establecen nas distintas lexislación, como pode ser a lei do solo de Galicia, a 
lei de vivenda de Galicia, etc. 

O paso seguinte á análise e definición de obxectivos sería a forma de levar a cabo estes 
obxectivos, polo que se definen varias alternativas para buscar a maneira idónea de conseguilos. 
As alternativas analízanse en función de varios parámetros, os efectos positivos e negativos da 
alternativa sobre o medio, as medidas  preventivas para os posibles efectos negativos, etc. 

EFECTOS
SIGNIFICATIVOS 

Da valoración das accións plantexadas na MP confrontadoas coas distintas alternativas que se 
valoraron no punto anterior e cos obxectivos ambientais a acadar, infírensense unha serie de 
efectos ou impactos que poden ser de varios tipos polo que neste punto se fai unha 
caracterización dos mesmos para no seguinte punto establecer as medidas de a ter en 
consideración. 

MEDIDAS
PREVISTAS

Unha vez enumerados os posibles efectos e considerando a súa incidencia positiva ou negativa 
sobreas variables ambientais, procédese a establecer as medidas para correxir as cuestións máis 
desfavorables das accións a levar a cabo pola MP3. 

PLAN
SEGUIMENTO

Por ultimo, o plan de seguimento irá comprobando ao longo do tempo, que os obxectivos e 
propostas do plan se levan a cabo, así como tamén identificar e corrixir os posibles efectos 
negativos que se puideran dar. 

AS PROPOSTAS 

neste apartado introdúcense as principais actuacións propostas a levar a cabo pola MP así como 
estas se integran cos obxectivos xerais e particulares da planificación territorial. Para elo é necesario 
establecer unha relación cos instrumentos territoriais de referencia como as DOT a relación co 
planeamento dos concellos limítrofes, ou a planificación sectorial (ver plans aprobados en relación con 
dito apartado) 

O ASPECTO INFORMATIVO E ANALÍTICO. 

Unha vez que se ten presente o marco de planificación territorial e sectorial no que se encadran as 
propostas motivo da MP3 é necesario establecer unha consideración das variables ambientais e 
territoriais que se poidan ver afectadas. Para elo procédese a elaborar unha descrición de cada unha 
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das variables consultando as fontes dispoñibles e a información de campo para determinar a súa 
afección ou non sobre as propostas plantexadas.  

No caso de detectar problemas ambientais existentes previos ao establecemento das propostas 
deberán ser considerados nestos puntos. Igualmente, deberase determinar se é posible que algunha 
das variables ambientais consideradas poida quedar afectadas en sentido negativo ou aumentando a 
problemática detectada en aplicación das propostas establecidas na MP3. 

Os obxectivos ambientais e as alternativas de planeamento. 

Este punto confronta os obxectivos e criterios ambientais da modificación en base as variables 
consideradas no punto 4 do Documento de Alcance coas alternativas de planeamento establecidas 
neste apartado.  

Posto que os puntos a tocar na modificación puntual son menores respecto ao total do POMR cabe 
centrarse únicamente nas variables que foron establecidas naquel documento de alcance para o cal 
se estableceron os seguintes obxectivos ambientais: 

OBXECTIVOS AMBIENTAIS 
Protexer, conservar e poñer en valor os elementos 
patrimoniais. Patrimonio 

Cultural 
Integrar as actuacións cos elementos patrimoniais. 

Ocupación do solo Minimizar o consumo do solo e racionalizar o seu 
uso.
Preservar, protexer e poñer en valor a calidade da 
paisaxe. Paisaxe  
Favorecer a integración paisaxística das actuacións 

Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as 
súas fases e procesos Ciclo hídrico 
establecer limitacións de usos nas zonas 
identificadas como ARPSI 

Xestionar e preservar os elementos de interese 
natural presentes nos xardíns do antigo Gran Hotel 
Balneario Patrimonio 

Natural 

xestionar e fomentar a conectividade ecolóxica do 
territorio  

Ciclos de 
materiais 

Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e 
residuos   

Tendo en conta estes obxectivos ambientais e logo da identificación das alternativas de planeamento 
consistente en dúas propostas máis a alternativa 0 (estado actual) procedeuse a súa comparación 
cualitativa dado o carácter non cuantificable da maioría das solucións propostas na MP3. 
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O resultado da como alternativa seleccionada a identificada co número 1 

Identificación e caracterización dos efectos sobre o territorio. 

Neste punto evalúanse para cada unha das accións a levar a cabo na MP3 os posibles impactos que 
se preven sobre as variables ambientais consideradas no Documento de Alcance, tendo en conta 
sempre os obxectivos e criterios ambientais. 

De modo directo e noutros casos indirecto, detectáronse os seguintes efectos deribados das accións 
da MP: 

Variable Cod Efecto/Impacto 

1
Afección ao patrimonio cultural / alteración dos valores etnográficos dos 
núcleos rurais tradicionais 

2 Eliminación, deterioración e/ou transformación de elementos tradicionais 
3 Axustar novos usos permitidos nas edificacións catalogadas 

Patrimonio Cultural 

4 Rehabilitación e posta en valor das edificacións catalogadas en ruína 
5 Cambio de uso pola ocupación directa de solo para usos residenciais. 
6 Artificialización do solo, e perda de solo agrario / natural. Ocupación do Solo 
7 Cambios controlados sobre a topografía na execución das obras. 
8 Afección a calidade e a fraxilidade da paisaxe dos elementos relevantes. 
9 Afección a calidade e a fraxilidade da paisaxe en relación aos peches 
10 Afección a calidade e a fraxilidade da paisaxe nos ámbitos xa urbanizados  

Paisaxe

11 Alteración da imaxe / paisaxe dos asentamentos rurais 
12 Riscos de contaminación das augas por vertidos das augas residuais 

13
Aumento de consumo de auga polo incremento de solo residencial, da 
poboación e das actividades de todo tipo 

14
Afección de ARPSI do rego Valdecide ao cambio de calificación no xardín do 
Gran Hotel Balneario 

Ciclo hídrico 

15
Modificación dos usos nas ordenanzas 1,2,7 e 8 que poderán conlevar un 
maior consumo / xestión do recurso 

16 Perda da naturalidade pola interacción no entorno da parcela do Gran Hotel 
Natureza 

17
Alteración da conectividade ecolóxica derivada da nova ordenanza de 
peches 

18
Posible aumento de residuos de materiais da construcción derivados dos 
cambios referidos a materiais e cubertas. 

Ciclos de materiais 
19

Posible aumento de residuos de materiais da construcción / sustitucións no 
cambio de usos das ordenanzas referidas e dos elementos de catálogo como 
a Escola Fogar Divino Maestro 

Xa que logo, como os impactos poden ser de varios tipos (positivos, negativos, duradeiros, 
irreversibles, etc...) procedese a súa maior caracterización nas seguintes táboas do apartado. Deste 
xeito é máis sinxelo establecer as medidas a tomar en consideración e mesmo axustar os indicadores 
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que servirán de referencia no seguimento dos efectos para coñecer en que modo se están a resolver, 
ou se hai que introducir vectores de correción sobre os mesmos. 

Medidas previstas 

O apartado normativo que establece na presente MP3 xunto co cumprimento da norma urbanística 
xeral e daquela que se derive da vixencia do POMR, dispóñense medidas específicas para prever e 
corrixir os efectos negativos no medio ambiente das actividades e usos no territorio, especialmente 
nas actividades urbanizadoras e construtivas.  

Dadas as particularidades da escasa amplitude territorial das propostas desta modificación puntual, as 
medidas enuméranse de xeito xenerico por variable ambiental en relación a cada unha das accións 
proxectadas para levar a cabo que  poden ser de varios tipos (protectoras, correctoras e 
compensatorias)  

Proposta dun plan de seguimento. 

Este informe presenta un plan de seguimento que permita garantir que non hai desviacións 
significativas entre o inicialmente previsto pola AAE e o resultado final da execución do Plan, 
mediante a corrección dos posibles efectos ambientais negativos que puidesen producirse no 
desenvolvemento do mesmo. Elabórase polo tanto unha proposta dun Plan de Seguimento Ambiental 
(PSA) mediante un conxunto de indicadores, concibidos como parámetros ou factores que permiten 
coñecer, de xeito rápido e preciso, o estado en que se atopa o planeamento no tempo.  



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO  

 

consultora galega s.l.u. ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (EAE) 99
 

9. ANEXO DE PLANOS DO ESAE: 

01_Encadre comarcal 

02_Hipsométrico 

03_Pendentes 

04_Litoloxia 

05_Usos do solo.SIOSE 

06_Usos do solo.SITEB 

07_Rede Natura - Hábitats 

08_Residuos solidos urbanos 

09_Servizos_Abastecemento 

10_Servizos_Saneamento 

11_Afeccion hidrolóxica - Riscos_naturais 
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USOS DO SOLO (Fonte: SITEB)
CULTIVOS ANUAIS EN MAIORÍA E VIÑEDO
EUCALIPTO E PIÑEIRO
MATO E ESPECIES MADEREIRAS
PRADOS EN MAIORÍA, CULTIVOS ANUAIS E VIÑEDO
VIÑEDO EN MAIORÍA E CULTIVOS ANUAIS
ZONAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIZOS
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! ! REDE NATURA

Zonificación na que se atopan hábitats prioritarios

Delimitación de espazos nos que se recollen algún dos hábitats enumerados na táboa adxunta segundo o
atlas e manual dos hábitats españois (elaborado polo Ministerio de Medio Ambiente)

SAN MARTIÑO, 3-B. PONTEVEDRA

consultora galega s.l

81E025 (5%) * Nota: etiquétanse en cor vermello os hábitats prioritarios indicando
a porcentaxe estimada en que se atopan sobre a delimitación
considerada (sinálanse ademáis por un '*')

CODUE TESELA CODHAB PRIORITARIO NOME_COMÚN
4090 74597 309036 Np Xesteiras con tojos.
91E0 74492 81E025 * Alisedas galaico-portuguesas
91E0 74529 81E025 * Alisedas galaico-portuguesas
9230 74492 823013 Np Carballedas galaico-portuguesas

Emprazamento da M.P. (cambios na planimetría)
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Puntos de recollida RSU
#* Colector illado

" Punto Limpo

") Punto de contribución múltiple

!( Recollida selectiva
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redes de servizos urbanos. ABASTECEMENTO

#* Captación

!( Depósito

") ETAP

Rede de abastecemento municipal
Rede de abastecemento veciñal
Bombeo
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ZONAS CON ESTUDIO SOBRE ÁREAS CON RISCO SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN. MAGRAMA

EPRI_ARPSI_Mondariz_Balneario
Zona_de_Flujo_Preferente
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