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 MEMORIA. 
       0.- ANTECEDENTES 
 
O día 23.11.2017 presentase no concello de Ames solicitude de inicio de avaliación 
ambiental estratéxica simplificada á que se acompaña Documento ambiental estratéxico e 
borrador de plan especial de infraestruturas e dotacións para o desenvolvemento dunha 
residencia de persoas maiores no lugar de O Milladoiro. 
  
O día 29.11.2017 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático recibiu un 
escrito do Concello de Ames no que solicita iniciar o procedemento de avaliación 
ambiental estratéxica simplificada do Plan especial de dotacións e infraestruturas no 
Milladoiro, para o que achega o documento ambiental estratéxico (DAE) e o borrador da 
proposta. 
 O día 04.12.2017 a Dirección Xeral de calidade ambiental iniciou un período de consulta 
publica dos documentos recibidos, o cal finalizou odia 05.02.2018. Ao mesmo tempo 
consultouse aos membros do Consel1o Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible e á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, entre outras 
administracións públicas. 
 
O día 19.02.2018 se emite resolución da consellería de medio ambiente e territorio na que se 
propón non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica o Plan especial 
de dotacións e infraestruturas no Milladoiro ao considerar que non se producirán efectos 
significativos no ambiente. 
 
Se adxunta a este Plan especial a resolución e os informes sectoriais emitidos, recolléndose 
asÍ mesmo neste documento as determinación e suxestións indicadas tanto na resolución 
da dirección xeral de calidade ambiental  como nos devanditos informes sectoriais.  
 
 
 

1.- MEMORIA INFORMATIVA. 
 

1.1.- ENCARGO E OBXECTO. 
Abórdase a  realización dun BORRADOR DO PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E 

DOTACIONS (co  fin de estar ao sinalado na lei 2/2016 do solo de Galicia e ao Decreto 
143/2016 que aproba o Regulamento da lei 2/2016. 
 
Os propietarios dos terreos promoven un plan especial de infraestruturas e dotacións (en 
diante PEID) co fin de establecer no lugar de Milladoiro, pertencente o concello de Ames 
una Residencia para persoas maiores nun solo que a pesares de atoparse na zona urbana 
de Milladoiro ten a clasificación polo Plan Xeral de Ames de solo apto para urbanizar, o que 
os efectos da actual lei 2/2016 do solo de Galicia supón que o mesmo considerarase como 
solo rústico. 
 
O envellecemento do rural faise patente na maioría dos concellos galegos, e a pesares de 
que o de Ames non e precisamente un dos concellos máis envellecidos de Galicia, sí que e 
certo que se pode considerar como una cidade satélite de Santiago, onde reside moita 
xente moza que non obstante ten ós seus maiores alonxados de les. Procurase de este xeito 



 

 

acercar  aos maiores os seus fillos, mantendo na media do posible os vínculos e unidades 
familiares. 
 
Aos efectos instrumentais de poder materializar estes propósitos, o artigo 70 da LSG 
establece que en ausencia de planeamento xeral municipal, ou cando este non conteña 
as previsións detalladas oportunas, poderán aprobarse plans especiais unicamente coa 
finalidade de protexer ámbitos singulares, rehabilitar e mellorar o medio rural ou establecer 
infraestruturas e dotacións urbanísticas, sempre que estas determinacións non esixan a 
previa definición dun modelo territorial. 
 
Os plans especiais de infraestruturas e dotacións teñen por obxecto, segundo establece o 
artigo 73 LSG, o establecemento e a ordenación das infraestruturas relativas ao sistema de 
comunicacións, transportes, espazos libres públicos, equipamento comunitario, instalacións 
destinadas aos servizos públicos e subministracións de enerxía e abastecemento, 
evacuación e depuración de augas e a implantación en solo rústico, de conformidade co 
disposto no artigo 36.4 LSG, dos usos previstos nos puntos o) e p) do artigo 35.1 da mesma 
lei, referidos estes a: 
 
o) Construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo que sexan potenciadoras do medio 
onde se localicen. 
p) Construcións e instalacións para equipamentos e dotacións públicos ou privados. 
 
O artigo 75 LSG, que regula o procedemento de tramitación e aprobación dos plans 
parciais e plans especiais, establece, de conformidade co disposto polo artigo 29 da Lei 
21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental, a necesidade de presentar ante o 
órgano substantivo, unha solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica 
simplificada, acompaña do borrador do plan e dun Documento Ambiental Estratéxico 
(DAE). 
 
De conformidade co disposto no artigo 46 LSG os instrumentos de planeamento de 
desenvolvemento, por establecer o uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión, 
serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada, agás que o órgano 
ambiental no informe ambiental estratéxico decida o seu sometemento á avaliación 
ambiental estratéxica ordinaria. 
Xa que logo, de conformidade coas citadas disposicións legais, presentase este documento 
de inicio ao órgano substantivo, o cal constitúe o Documento Ambiental Estratéxico (DAE) e 
o Borrador do Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións para o procedemento de 
avaliación ambiental simplificada. 
 

 
1.2.- PROMOTOR. 
O presente Plan especial de infraestruturas e dotacións  redáctase por encargo dos 

titulares das parcelas, Marcelina Picón Brea y Herdeiros de José Segade García 
representados por un deles, Pablo Albor Segade. 

 
NOME:        Pablo Albor Segade 
N.I.F. nº:      44.806.054-F    
DOMICILIO:  Rúa Seidón nº 10, Milladoiro, Ames. 



 

 

 
1.3.-ALCANCE DO PLAN ESPECIAL 
O presente Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) formúlase de 

conformidade co establecido polos artigos 70, 73 e 36.4 da LSG co obxecto de ordenar a 
implantación, en solo rústico, dunha construción e instalación destinada a equipamentos e 
dotacións públicas necesarias para atender ás demandas da poboación 
 
Trátase, como xa se dixo, de crear unha área dotacional privada, na que desenvolver unha 
dotación asistencial destinado a residencia de maiores, xunto coa previsión dos espazos 
necesarios para resolver as necesidades de mobilidade asociadas a estas dotacións 
(resolución de accesos e aparcamentos) e de novos espazos libres que permitan, ademais 
do esparexemento e lecer da poboación, a articulación do conxunto dotacional e unha 
acaída integración ambiental.  
 
O PEID  formúlase, por tanto, coa finalidade e alcance previstos nos artigos 70, 73 e 36.4 (en 
relación co 35.1) da LSG, limitándose o alcance das súas determinacións ao ámbito 
delimitado, sen que estas supoñan, en ningún caso, a alteración da clasificación do solo.  
O contido e documentación dos Plans Especiais, segundo establecen os artigos 70.4 e 73 da 
LSG e concordantes do RLSG, terá o grao de precisión adecuado aos seus fins e será o 
necesario para o desenvolvemento do planeamento correspondente e, en todo caso, 
conterá as determinacións propias da súa natureza e finalidade, debidamente xustificadas 
e desenvolvidas nos estudios, planos e normas correspondentes.  
 
Os Plans Especiais de Infraestruturas e Dotacións deberán conter ademais, segundo dispón 
o artigo 73.2 LSG e 183 do RLSG: 
 
a) Delimitación dos espazos reservados para infraestruturas e dotacións urbanísticas e o seu 
destino concreto. A tal efecto, establecemento da cualificación como dotacional do solo 
que requira a súa implantación, indicando o seu carácter público ou privado e, de ser o 
caso, identificación como sistema xeral ou local das instalacións que conteña. 
 
b) Medidas necesarias para a súa adecuada integración no territorio e para resolver os1 
problemas que xere no viario e nas demais dotacións urbanísticas. 
 
c) Medidas de protección necesarias para garantir a funcionalidade e accesibilidade 
universal das infraestruturas e dotacións urbanísticas (artigo 73.2.b) da LSG). 
 
d) Regulación das características da dotación e, no seu caso, dos parámetros edificatorios 
aplicables. 
 
e) Regulación, se é o caso, doutros criterios e normas ás cales se teña que axustar o 
correspondente proxecto técnico. 
 
As modificacións que os plans especiais introduzan respecto da ordenación detallada xa 
establecida polo planeamento xeral xustificaranse adecuadamente na documentación do 
plan especial, de acordo co establecido nos artigos 157 e 158 do RLSG. 
 



 

 

Estes plans deberán, en congruencia coa súa escala respectiva, estar en consonancia cos 
instrumentos para a protección, xestión e ordenación da paisaxe, segundo recolle a Lei 
7/2008, de protección da paisaxe de Galicia, así como cos instrumentos de ordenación do 
territorio vixentes, nomeadamente ás Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia 
(DOT). 
 
 

1.4. AMPARO LEGAL E COMPETENCIAL 
O presente PEID redáctase ao amparo do disposto no artigo 74 da LSG, que 

establece que os plans especiais poderán ser formulados polos concellos, pola 
Administración autonómica, por outros órganos competentes no ámbito urbanístico e polos 
particulares lexitimados para 
facelo. 
 
O artigo 177.1 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei do solo (RLSG) establece, de conformidade co disposto no artigo 70 da LSG, que 
poderán formularse e aprobarse plans especiais coa finalidade de coordinar a execución 
de dotacións urbanísticas; e para tal efecto, os plans especiais de infraestruturas e 
dotacións poderán planificar a implantación de dotacións urbanísticas de carácter público 
ou privado en calquera clase de solo, estean ou non previstas no plan xeral. 
 
Os plans especiais de infraestruturas e dotacións teñen por obxecto, segundo establece o 
artigo 73 LSG, o establecemento e a ordenación das infraestruturas relativas ao sistema de 
comunicacións, transportes, espazos libres públicos, equipamento comunitario, instalacións 
destinadas aos servizos públicos e subministracións de enerxía e abastecemento,  
evacuación e depuración de augas e a implantación en solo rústico, de conformidade co 
disposto no artigo 36.4 LSG, dos usos previstos nos puntos o) e p) do artigo 35.1 da mesma 
lei, referidos estes a: 
o) Construcións e rehabilitacións destinadas ao turismo que sexan potenciadoras do medio 
onde se localicen. 
p) Construcións e instalacións para equipamentos e dotacións públicos ou privados.  
 
A tramitación e aprobación do Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións para esta 
instalación corresponde, segundo establece o artigo 75 da mesma Lei e 186 do RLSG, ao 
municipio, coa salvidade de que ao tratarse dun plan especial non previsto no 
planeamento xeral municipal se requirirá para a súa aprobación definitiva, de 
conformidade co establecido na letra d do devandito artigo 75 LSG, da previa emisión do 
informe preceptivo e vinculante da Administración Autonómica referido ao control da 
legalidade e a tutela dos intereses supramunicipais, así como ao cumprimento das 
determinacións establecidas nas directrices de ordenación do territorio e dos plans 
territoriais e sectoriais. 
 
 

1.5. TRAMITACIÓN DO PLAN ESPECIAL 
A tramitación do PEID axustarase ao procedemento establecido no artigo 186 do 

RLSG. 
 



 

 

 O órgano municipal competente procederá á súa aprobación inicial e someterao a 
información pública como mínimo durante dous meses, mediante anuncio que se publicará 
no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia. Así mesmo, 
notificaráselles individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos terreos afectados.  
 
Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información pública, a 
Administración municipal deberá solicitar das administracións públicas competentes os 
informes sectoriais e consultas que resulten preceptivos. 
 
Así mesmo, toda vez que se prevé implantar instalacións destinadas a usos dotacionais e 
turísticos en solos rústicos especialmente protexidos, de conformidade co disposto polo 
artigo 36.4 LSG, será preciso obter a autorización ou o informe favorable do órgano sectorial 
ao que lle corresponda a tutela dos valores obxecto de protección.  
Os servizos xurídicos e técnicos municipais deberán emitir informe respecto da integridade 
documental do expediente, das actuacións administrativas realizadas, da calidade técnica 
da ordenación proxectada e da conformidade do plan coa lexislación vixente. 
 
Ao tratarse dun plan especial non previsto no planeamento xeral municipal a súa 
aprobación definitiva requirirá, en todo caso, da previa emisión do informe preceptivo e 
vinculante da administración autonómica referido no apartado anterior. Para estes efectos, 
cumpridos os trámites pertinentes, o órgano municipal competente aprobará 
provisionalmente o Plan Especial e someterallo, co expediente completo debidamente 
dilixenciado, ao órgano competente en materia de urbanismo para o seu informe 
preceptivo vinculante. Unha vez obtido o informe favorable, o concello procederá á súa 
aprobación definitiva.  
 
A eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado 
quedan condicionados á súa publicación, de conformidade co establecido nos artigos 82 
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e no artigo 199 do RLSG, á inscrición do instrumento no 
Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, e ao que dispoña para tal efecto, a 
lexislación vixente en materia de réxime local. 
 

1.6. MARCO NORMATIVO 
Xunto coas determinacións do planeamento municipal, o marco normativo básico de 

aplicación para a redacción do presente Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións o 
constitúe no fundamental a lexislación urbanística aplicable, e demais normativas 
comunitarias, estatais e autonómicas en vigor complementariamente no resto de aspectos 
sectoriais, expoñendo a continuación o marco normativo básico que lle afecta. 
 

•  Ordenación urbanística e territorial: 
̶ Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal do concello de Verín, aprobadas por 
acordo da Comisión Provincial de Urbanismo de 28 de maio de1986 (BOP de Ourense nº 233 
de 09.10.1986). 
 
̶ Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). 
 
̶ Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, por el que se aproba o texto refundido 
da Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU). 



 

 

 
̶ Lei 10/1995 do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia (LOT). 
̶ Decreto 143/2016, do 22 de setembro, Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia 
(RLSG). 
 
̶ Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de 
ordenación do territorio (DOT). 
 
̶ Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de 
vivendas de Galicia (NHV). 
 

• Accesibilidade:   
̶ Lei 10/2014 de 3 de decembro de accesibilidade. 
 
̶ Orden viv/561/2010 de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
 
̶ Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
 
̶ Decreto 35/2000 de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de 
desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia, e a súa modificación polo Decreto 74/2013 de 18 de 
abril e a interpretación da Lei 10/2014. 
 

•  Prevención Ambiental: 
̶ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
̶ Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 
 

•  Conservación da Natureza: 
 

- Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, e Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención 
e defensa contra incendios forestais de Galicia modificada pola lei 9/2017 do 26 de 
decembro, de medidas fiscais e administrativas. 
 
̶ Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 
 
̶ Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 
 
̶ Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza. 
 
̶ Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos coma zonas de 
especial protección dos valores naturais. 
 



 

 

̶ Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola 
que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da cartografía onde se recollen os 
límites dos espazos naturais declarados zonas de especial proteccióndos valores naturais 
polo Decreto 72/2004, do 2 de abril. 
 
 

• Patrimonio Cultural 
̶ Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
̶ Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. 
 
̶ Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de 
Galicia (DOG nº 206 do 23/10/2008). 
 
̶ Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 06/08/1997). 
 

• Augas: 
̶ Real decreto 1332/2012, de 14 de setembro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico 
da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa (PHGC). 
 
̶ Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de Galicia. 
 
̶ R.D.L. 1/2001, de 20 de junio, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 
 
̶ R.D. 849/1986, de 11 de abril, por lo que se aprueba el reglamento de Dominio 
Público Hidráulico. 
 
̶ Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos 
galegos (DOG, de 17/07/2006). 
 
̶ Lei 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidade das augas das rías de Galicia 
e de ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas. 
 

• Estradas: 
̶ Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
 
̶ Ley 8/2013, do 28 de xuño, de Estradas de Galicia, modificada pola Lei 6/2015 de 7 
de agosto. 
 
̶ Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre. 
 

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



 

 

̶ Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido (BOE, 
23/10/2007) en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
 
̶ Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
̶ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 

• Emisións atmosféricas: 
̶ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 
 ̶ Ley 8/2002, de 18 de decembro, de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia. 
 

• Residuos: 
̶ Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 
 
̶ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
̶ Ley 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia. 
 

• Verteduras: 
̶ Lei 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidade das augas das rías de Galicia 
e de ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas. 
 

1.7.-AMBITO DE ACTUACIÓN. 
   

1.7.1.- O CONCELLO DE  AMES E O  NUCLEO DE MILLADOIRO 
O concello de Ames conta cunha superficie de 90 Km2 e sitúase o sur e o este do 

concello de Santiago, lindando con este.  
 

 



 

 

O número de habitantes do Concello de Ames aumenta ano tras ano. Actualmente no 
censo municipal hai 30.267 persoas censadas. Durante os últimos anos produciuse un 
incremento medio de 1.000 habitantes censados por ano. 
 
Ames conságrase como un dos concellos máis novos da provincia de A Coruña, con máis 
da metade da súa poboación menor de 40 anos. O rango de idade máis numeroso 
corresponde entre os 20 e 39 anos, cunha cifra moi similar entre os 40 e 60 anos. A partir dos 
61 anos a cifra descende. Deste xeito, o municipio amiense segue a ser un dos concellos 
que máis medra en toda Galicia, cunha porcentaxe de poboación nova moi alta. Nestes 
intres atópase ás portas dos 30.000 habitantes.  
 
Na última década, o Concello de Ames ergueuse como o máis puxante de toda a 
comarca compostelá gañando 15.000 novos veciños dende 1996. No ano 1996 había 
censadas 13.288 persoas, das que 6.453 eran homes e 6.835 eran mulleres. Vendo estes 
datos e comparándoos cos actuais as diferenzas son significativas. Catro anos despois, no 
2000, a poboación amiense xa era de 16.549 habitantes pero o incremento máis grande 
produciuse na última década chegando a case 28.000 cidadáns censados, cun incremento 
de preto de 12.000 persoas.  
 
Segundo os datos que figuran no Instituto Nacional de Estadística (INE) no ano 2000 o 
concello de Ames dispoñía de 16.549 habitantes (8.048 homes e 8.501 mulleres). En 2003 o 
número de habitantes xa ascendía a 20.016 persoas (9.718 homes e 10.298 mulleres) polo 
que o incremento en tres anos foi de 3.467 habitantes, máis de mil persoas por ano.  
Se nos detemos no ano 2006 o censo xa acumulaba un total de 23.219 habitantes (11.268 
homes e 11.951 mulleres), polo que se volve a incrementar a cifra de censados en 3.203 
persoas. En 2009 o censo ascendeu ata chegar aos 26.983 habitantes (13.079 homes e 
13.904 mulleres), polo que se volveu a producir un novo incremento de 3.764 habitantes 
respecto ao ano 2006. 
 
Segundo os datos do INE do ano 2015 Ames conta cunha poboación de 30.267 habitantes  
Este incrible aumento confirma que Ames é un dos municipios máis atractivos por varias 
razóns: a oferta de vivenda nova e de calidade a bo prezo, ser un importante núcleo de 
puxanza económica e os servizos municipais orientados á mellora na calidade de vida.  
 
A cabeceira municipal do concello de Ames, Bertamiráns, está a só 9,8 km de Santiago de 
Compostela. O outro núcleo urbano amiense, Ou Milladoiro, dista 5,8 km da capital de 
Galicia. As principais vías de comunicación entre Santiago de Compostela e Ames son a C-
543 que vai a Bertamiráns e a N-550 que pasa por Ou Milladoiro. Ademais, desde 2008, 
tamén se pode chegar á capital municipal directamente desde a saída 75 da AP-9 
percorrendo a autovía Santiago-Brión. 
 
O Plan especial desenvólvese no núcleo de O Milladoiro, motor económico e social do 
concello de Ames con case que a metade da poboación total do concello de Ames.  
 
Contra o que sucede na práctica totalidade de Galicia, a localidade de  O Milladoiro e de 
crecemento rápido e recente. Así, segundo o INE no ano 1996 tiña 5.831 habitantes 
pasando o ano 2015 a 12.605 habitantes 
 



 

 

Estímase que Ou Milladoiro supero en pouco número os 15.000 habitantes censados, pero o 
número total rolda os 18.000. O 70% da poboación ten entre 0 e 39 anos; o 30% entre 30 e 
39, o 25% entre 10 e 29 anos e o 15% entre 0 e 9. 
 
Milladoiro sitúase a escasos tres kilómetros do centro de Santiago de Compostela contando 
cunhas excelentes comunicacións terrestres. 
 

 
1.7.2.- DELIMITACIÓN DO AMBITO DO PEID 

O Plan especial formúlase sobre cinco parcelas colindantes, da mesma propiedade 
e que a pesares de situarse na trama urbana de O Milladoiro a súa clasificación é de solo 
rústico, unha vez que o PXOM de O Milladoiro as tiña clasificadas como Solo apto para 
urbanizar, sen que ata o momento se desenvolvera dito solo. As parcelas sitúanse ó sur do 
solo urbano de   Milladoiro,  segundo se amosa nas seguintes imaxes. 



 

 



 

 

 
 

 
 
Superposición do ámbito sobre o PXOM. 



 

 

Imaxes do ámbito. 
 

 
 
 

 
 
 
As parcelas encádranse dentro dun amplo espazo delimitado pola trama urbana de 
Milladoiro polos seus aires norte e oeste, por un espazo apto para urbanizar polo seu aire sur 
e por un solo rústico ata a AP-9 polo seu aire este. 



 

 

 Poderíase considerar que o espazo no que se sitúan as parcelas se engloba na bolsa  que 
queda por desenvolver dentro do núcleo urbano de O Milladoiro. 
 

 
A dereita da imaxe, parcela donde se prevé a execución da residencia. 
 
As parcelas xorden como consecuencia da reorganización da propiedade da zona de 
concentración parcelaria de San Juan de Calo, protocolizada na notaria de D. Manuel J. 
Regada Montoto en data do 26 de novembro de 1963 co número de protocolo 2.045. 
 
En concreto trátase das parcelas descritas na citada acta de protocolización cos números  
2188, 2.191, 2190-1 e 2190-2 correspondentes co plano e superficies descritas a 
continuación. 
 

Por outra banda, para a conexión total co viario faise necesario incorporar parte 
dunha finca que se atopa afectada polo viario e que é a denominada co número 2189 de 
concentración parcelaria de San Juan de Calo, protocolizada na notaria de D. Manuel J. 
Regada Montoto en data do 26 de novembro de 1963. 

 
 Posto que a parte desta finca afectada polo viario será destinada precisamente a 

iso, viario, a lei 2/2016 do solo de Galicia permite mediante o artigo 149 a segregación desa 
parte da finca situada no solo rústico sempre e cando a parte segregada teña como fin a 
execucións de infraestruturas e dotación, como resulta neste caso. 

 
 
  

Polo tanto no plan especial incorporarase a parte da finca que situada nun solo 
apto para urbanizar, atópase destinada para a execución de infraestruturas e dotacións e 
que no esquema adxunto se grafía cun punto verde. 

 



 

 



 

 

A relación de propietarios e superficie de parcela é a que consta na seguinte táboa. No 
relativo a superficie da finca se da por válida a medición topográfica feita recentemente e 
que no ámbito global da actuación non supón alteración algunha con respecto os datos 
da concentración parcelaria feita no ano 1963.    

 

finca nº (según 
concentración 

parcelaria) propietario DNI DOMICILIO sup (m2)

2188

Marcelina Picón Brea y 
Hrdros de José Segade 
García

33.171.936-W Rúa Seidón nº 10. O 
Milladoiro. Ames

4026,5

2189(segregada)

Marcelina Picón Brea y 
Hrdros de José Segade 
García

33.171.936-W Rúa Seidón nº 10. O 
Milladoiro. Ames

78,5

2190-2

Marcelina Picón Brea y 
Hrdros de José Segade 
García

33.171.936-W Rúa Seidón nº 10. O 
Milladoiro. Ames

2963,5

2190-1

Marcelina Picón Brea y 
Hrdros de José Segade 
García

33.171.936-W Rúa Seidón nº 10. O 
Milladoiro. Ames

495

2191

Marcelina Picón Brea y 
Hrdros de José Segade 
García

33.171.936-W Rúa Seidón nº 10. O 
Milladoiro. Ames

2182
total 9745,5

RELACIÓN DE PROPIETARIOS

 
 

   
 
Polo  tanto a superficie do ámbito da actuación deste plan especial de infraestruturas e 
dotacións é de 9.745,50 m2. 
 
Os propietarios as parcelas se atopan representados por Pablo Albor Segade, titular de 
D.N.I. nº 44.806.054-F e domiciliado na Rúa Seidón nº 10, Milladoiro, pertencente o lugar de 
Ames.  
 
 
 
Expóñense a continuación os títulos de propiedade. 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Desde o punto de vista do catastro as parcelas non coinciden coas reflectidas nos 
títulos de propiedade. Porén, e aos  efectos de tramitación do plan especial, os titulares 
catastrais dos terreos afectados son os seguintes: 

 
 

parcela catastral propietario DNI DOMICILIO

4736103NH3443N  José Segade García 33.171.936-W
Rúa Seidón nº 10. 
O Milladoiro. Ames

4736104NH3443N Manuel Albor Berdomas 33.190.741- Q
Rúa Seidón nº 10. 
O Milladoiro. Ames

15002A51505011 José Segade García 33.171.936-W
Rúa Seidón nº 10. 
O Milladoiro. Ames

RELACIÓN DE PROPIETARIOS CATASTRALES

 



 

 

 
1.7.3.- ENTORNO INMEDIATO 

Polo aire norte a parcela vese contida por diferentes construcións en altura, 
construídas nos últimos anos,  edificacións de baixo e cinco plantas, sendo que no ámbito 
máis inmediato das parcelas obxecto deste plan especial atopámonos con diferentes 
equipamentos públicos como a casa cuartel da garda civil. 
 
Polo aire sur atopámonos con diferentes construcións con tipoloxía de vivenda unifamiliar 
illada así como espazos vacantes. 
   
Polo aire oeste o espazo atópase limitado pola trama urbana do núcleo de O Milladoiro, 
neste caso en concreto existe no seu linde norte unha vivenda unifamiliar e a continuación, 
cara ó oeste, as edificacións en altura. Polo medio,un parque urbano. 
 
Polo aire este o espazo atópase sen construír, tendo a consideración de solo rústico. O 
planeamento municipal prevé o longo dese espazo a continuación dun viario que 
circunvala o núcleo urbano de O Milladoiro, dando continuidade a rúa Figueiras. 
 Máis ó este, e a unha cota superior á do  núcleo de o Milladoiro, atópase a autopista de 
peaxe AP-9 a unha distancia aproximada de 350 m. das parcelas obxecto deste plan 
especial. 
 
 Entre o viario previsto e a AP-9  establécese unha franxa verde na que abundan a especies 
arbóreas de eucaliptos e pinos. 
 

 
Tipoloxía de edificación predominante na zona 
  



 

 

 
Cuartel da garda civil, fronte aos terreos donde se prevé o plan especial.  
 

 
 
 



 

 

 
 

 
Parque urbano. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.8. CARACTERIZACIÓN DO ÁMBITO TERRITORIAL DO PLAN ESPECIAL 
1.8.1. MEDIO FÍSICO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.1.1. Clima. 
O clima do municipio de Ames está moi matizado pola súa localización nun val, 

sendo os invernos suaves e os veráns calorosos. As choivas concéntranse 
fundamentalmente nos meses de outubro a maio. 
 
O territorio municipal está baixo un dominio climático oceánico hiperhúmedo. 
 
A temperatura media anual é de 14º. Os invernos son moderados, cunha media que non 
baixa dos 8º en decembro, o mes máis frío. A temperatura media de xullo, o mes máis 
cálido, é de 21º. 
 
A media anual de precipitacións estímase en 1.791 mm. O 40% das precipitacións 
concéntrase fundamentalmente no inverno e rexistra unha acusada seca estival xa que tan 
só un 10% das choivas prodúcense nos meses de verán. 
 

1.8.1.2.-Orografía. 
O mapa físico constrúese sobre un terreo ondulado, irregular e abrupto na metade 

setentrional do municipio e con suaves desniveis na zona meridional. A rede fluvial 
estrutúrase ao norte desde o Tambre e pola metade sur discorre o Sar con afluentes como o 
Pasos ou o Armeiro. Os tramos da marxe esquerda transcorren principalmente por zonas 
sombrías e os da marxe dereita por solaina. No río Tambre hai aluvións cuaternarios 
dispostos en forma de terrazas fluviais. 
 
O Espiño, con 424 metros de altitude, ou o Pedrouzos, con 385 metros, son elevacións da 
Serra de Ameixenda. Cara ao sur, onde a orografía é máis suave sobresae a Pena 



 

 

Mosqueira con 252 metros sobre unha terra fértil e de boa calidade para o aproveitamento 
agrícola. 

 
1.8.1.3.-Xeoloxía. 
Predomina o granito de dous micas, que se estende no mapa xeolóxico de 

Pontealbar, Espiñeira a Bertamiráns; as migmatitas granitoides na zona de Roxos e cara á 
Escravitude, e atópanse abundantes depósitos arcillosos de rocas sedimentarias nunha 
pequena área de Bertamiráns. 

 
1.8.1.4.-Hidroloxía. 
O Termo municipal de Ames pertence a dúas concas principais: A conca do río Sar 

que abarca a maior parte do concello e a conca do río Tambre. 
 
O concello atópase percorrido por un bo número de ríos e regatos que recollen as augas 
dos montes da Ventosa e Cubelo. Unha imporante parte deles nace dentro do propio 
concello e contan cun caudal variable, non chegando a secar se o longo de todo o ano. 
 
O mais importante destes ríos é sen dúbida o Sar, que divide o concello en dúas metades, 
norte e sur, e ademais é límite natural co  termo municipal de Brión, na parroquia de Ortoño. 
O río Sar, tras recoller boa parte das augas nadas no concello a través do río dos Pasos, 
adéntrase no concello de Rois e desemboca no río Ulla en Padrón. 
Dentro da conca do Sar, e vertendo a él destacan os seguintes ríos: Río dos Pasos, Rego de 
Ameneira, e rego de Paramuiño. 
 
Na conca do Tambre, e vertendo cara a él destacan os seguintes ríos: Rego da Anduriña, 
rego do Espiño e rego das Pías. 
 

1.8.1.5.- Fauna. 
O ámbito de actuación forma parte dunha paisaxe que ven da recenté 

transformación do mundo rural cara o mundo urbano 
 
Entre as especies máis representativas e comúns pódense citar roedores, como os topos, 
ratas campestres, ourizos comúns; aves como o pardal, merlos, e réptiles como lagartos 
comúns e algunha culebra. 
 
 

1.8.2.-CARACTERISITICAS DO SOLO, USOS, EDIFICACIÓNS E SERVICIOS EXISTENTES.  
 

1.8.2.1.- O SOLO 
O ámbito delimitado obxecto deste desenvolvemento é un solo apto para urbanizar 

sen ningún uso agrario que mereza unha especial consideración. Trátanse de terreos baldíos 
a modo de praderío resultantes do proceso de concentración parcelaria, non presentando 
especies arbóreas.  
 
Tal e como reflicte o levantamento topográfico as parcelas caen cara o norte cunha 
pendente aproximada do 3%, sen que en ningún momento poidan supoñer un fito o cumio 
paisaxístico, máis ben to do o contrario o situarse na cota máis baixas do seu contorno.   
Sobre este espazo non discorre instalación algunha, nin aérea nin soterrada. 



 

 

Asemade non existe construción algunha sobre as parcelas.  
 
Segundo o mapa de capacidade de solos produtivos de Galicia de Díaz-Ferros Viqueira, F. 
e Gil Sotres, F. 1984, estamos ante un chan clasificado co código  CL54  
 
A primeira variable divide as calidades estruturais das terras en 7 categorías (A-G) en 
función da pendente, a profundidade do solo, a cantidade de afloramentos rochosos e o 
risco de erosión (Tab. 1). Este parámetro trata de avaliar as posibilidades de implantar unha 
agricultura mecanizada. O seu gran valor para estudar o uso da terra na antigüidade é que 
as principais. Trátase por tanto dun solo que se poder traballar dun xeito mecánico.  
 
 Segundo o réxime térmico establécense 5 categorías en función da duración da tempada 
de risco de xeadas. Exprésase a partir dun tipo de cultivo ideal, cuxa produción se fai 
inviable desde ese nivel: Limoeiro < 3 meses; Millo entre 3-6 meses; Pataca 6-7,5 meses; Trigo 
7,5-9 meses; Nardus > 9 meses. 
 
A variable do réxime hídrico dos solos avalíase a partir de 9 categorías. As terras con exceso 
de auga están entre 1 e 4 e as que presentan un déficit de precipitación entre 5 e 9(Tab. 2). 
A valoración das terras de acordo con o réxime pluvial conta con 5 categorías que 
clasifican os chans ben drenados segundo o número de días anuais con déficit de 
precipitación. A dispoñibilidade de nutrientes da terra considera outras 5 categorías 
segundo a presenza dos principais macro nutrientes (Tab. 2). O criterio de clasificación do 
MCPSG non se basea na mostraxe e análise dos solos, xa que a práctica, habitual no 
campo galego, de incorporar nutrientes artificiais podería restar representatividade aos 
resultados. Considera a fertilidade potencial dependente do tipo de solo, unha 
característica estrutural da terra que se pode proxectar sen problemas cara ao pasado.  Só 
sinálase a toxicidade debida a salinidade (solos s) ou níquel (solos n). 
 

 
 



 

 

 
 

 1.8.2.2.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
 
REDE VIARIA. 
A comunicación actual coa parcela e boa, realizándose a través da vía pública 

denominada Travesía do Mao, vía asfaltada e transversal a arteria principal de Milladoiro, a 
Avenida Rosalía de Castro. Posteriormente, fronte as parcelas obxecto deste plan especial, 
o viario público estréitase dun xeito abrupto.  O desenvolvemento deste plan especial 
posibilitará a mellora da rede viaria actual, o prolongar a actual Travesía do Mao ata o 
límite da parcela polo seu aire este.  

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Existe a pé de parcela rede xeral de abastecemento pública de auga con 

capacidade suficiente para o desenvolvemento adecuado da instalación que se pretende, 
como nos ten informado a empresa concesionaria do servizo de abastecemento de auga. 

 
SANEAMENTO 
Existe a pé de parcela rede xeral de abastecemento pública da auga con 

capacidade suficiente para o desenvolvemento adecuado da instalación que se pretende. 
 
  
ELECTRICIDADE Y TELEFONÍA 
Existe rede eléctrica e de iluminación no ámbito con capacidade suficiente para a 

instalación do centro. 
Asemade existe rede de telefonía fixa que transcorre o longo do viario ó que da fronte a 
parcela. 
 
 



 

 

2.- MEMORIA XUSTIFICATIVA. 
O obxectivo fundamental da redacción deste Plan especial e a creación dunha 

residencia para persoas maiores no lugar de Milladoiro, una vez que o solo do que se 
dispón, no borde do solo urbano de Milladoiro ten a consideración de solo rústico. Trátase 
polo tanto como un dotacional privado.  
 
As motivacións que serven de apoio a este obxectivo son as necesidades que a sociedade 
actual ten deste tipo de espazos, destinados os nosos maiores. 
 
O envellecemento do rural faise patente na maioría dos concellos galegos, e a pesares de 
que o de Ames non e precisamente un dos concellos máis envellecidos de Galicia, sí que e 
certo que se pode considerar como una cidade satélite de Santiago, onde reside moita 
xente moza que non obstante ten ós seus maiores alonxados de les. Procurase de este xeito 
acercar  aos maiores os seus fillos, mantendo na media do posible os vínculos e unidades 
familiares. 
 
Desde o punto de vista urbanístico o  solo no que se sitúan as parcelas do promotor de esta 
actuación atópase clasificado como solo rústico apto para urbanizar.  
 
A lei do solo 2/2016 no seu artigo 35, apartado p) establece a posibilidade de construcións  
e instalacións para equipamentos e dotacións públicos ou privados en solo rústico, sendo 
para elo necesario como se di no artigo 36, apartado 4 da lei anteriormente dita, a 
aprobación dun plan especial de infraestruturas e dotacións. 
 
 
2.0. XUSTIFICACIÓN DA IDONEIDADE DA IMPLANTACIÓN EN SOLO RÚSTICO 
 
O planeamento municipal ten contemplado o solo donde se pretende  intervir como un 
solo apto para urbanizar, un solo que o non terse desenvolvido pasa, coa actual lexislación 
urbanística autonómica, a ter a consideración urbanística de solo rústico. 
 
A posibilidade que dá a lei do solo da Galicia para a redacción dun plan especial de 
dotacións e infraestruturas neste tipo de solo témola que ver neste caso concreto como 
unha oportunidade para dotar a este concello dun espazo dotacional asistencial, 
destinado á atención dos nosos maiores, do que carece, e que tanto necesita. 
Polo tanto desde o punto de vista asistencial, pero tamén como elemento para xerar 
dotacións urbanísticas o plan especial e unha oportunidade. 
 
Incidindo no aspecto urbanístico, o concello de Ames tense desenvolvido nestes últimos 
anos dunha maneira áxil e rápida, de tal xeito que a meirande parte do seu solo 
urbanizable ten sido xestionado mediante plans parciais.  
 
En liñas xerais o planeamento de Milladoiro prevé unha primeira bolsa de solo urbano, nese 
espazo xa consolidado polas edificacións e trama urbana, no entorno da estrada nacional, 
e xa practicamente consolidado na súa totalidade a día de hoxe polas edificacións, y 
donde non e doado atopar un solar coas características requiridas para o 
desenvolvemento dunha edificación destinada a este uso, que xa a normativa define como 
de uso hospitalario e, donde en aras a unha xestión adecuada e a prestación dun servizo 



 

 

adecuado e de calidade ten que predominar o menor número de plantas posible, e un 
amplo espazo o seu redor para o goce e espallamento dos nosos maiores.   
 
No entorno desta bolsa atópanse cara o oeste dous ámbitos de solo urbanizable residencial 
e cara o norte un importante ámbito de solo industrial. Por outra banda e cara o sur do 
núcleo urbano se prevé unha pequena bolsa de solo rústico apto para urbanizar que é 
donde se pretende ubicar a residencia. 
 
Comparando as imaxes que reflicten o plan de ordenación do lugar de O Milladoiro e a 
imaxe aérea do lugar, se aprecia o que se ten dito con anterioridade. A meirande parte do 
solo tense desenvolvido. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

O planeamento aprobado definitivamente desde a aprobación do plan ten sido o 
seguinte: 
 

Figura Título Aprob def Normativa 

Plan parcial SECTOR S-15 TRAVESIA DO PORTO SUR (REFUNDIDO) 2013-04-01 2013-05-08 

Plan parcial SECTOR S-15 TRAVESIA DO PORTO SUR 2011-04-28 2011-07-22 

Plan parcial SECTOR S-13 CANTALARRANA 2008-10-30 2008-12-03 

Plan parcial SECTOR S-10 PEDREGAL 2007-08-30 2007-11-26 

Plan parcial SECTOR S-20 CONDOMIÑA 2007-05-05 2007-09-19 

Plan parcial SECTOR S-15 TRAVESIA DO PORTO SUR NO LUGAR DE 
MILLADOIRO 

2007-03-03 2007-08-28 

Plan parcial SECTOR S.16 GALDRACHAN 2006-01-14 2006-02-08 

Plan parcial SECTOR S.04 OS LOUREIROS 2005-09-03 2005-10-15 

Plan parcial SECTOR S.06 OS BATANS 2005-09-03 2005-10-15 

Plan parcial SECTOR S.17 PUNXEIRAS ALTAS 2005-09-03 2005-09-24 

Plan parcial SECTOR S.03 ALTO DO VENTO II 2005-07-02 2005-08-06 

Plan parcial SECTOR S.09 RAICES (REFUNDIDO 2) 2004-11-06 2005-01-19 

Plan parcial SECTOR S.14 TRAVESIA DO PORTO NORTE 2004-02-26 2004-03-18 

Plan parcial SECTOR S.05 CORTES. CONDOMIÑA 2004-02-26 2004-03-18 

Plan parcial SECTOR S.08 ASPRA DO VENTO 2002-04-04 2002-06-03 

Plan parcial SECTOR S.07 AS PATEIRAS 2001-03-13 2001-11-19 

Plan parcial POLIGONO INDUSTRIAL MILLADOIRO 1996-07-30 1997-01-18 

Plan parcial AS MIMOSAS 1985-10-04  
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Figura Título Aprob def Normativa 

Plan parcial ALDEANOVA 1985-02-15  

Plan especial PERI APR PB5-01 CONEXIÓN AVENIDA DA MAHÍA.RÚA DA 
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Nas imaxes que aparecen a continuación pódese ver o grado de consolidación do solo 
urbano e o que no seu día foi urbanizable e que xa se ten desenvolvido. 
  

 
 
Solo urbano residencial, construído recentemente. Cara o norte se sitúa a zona industrial, 
desenvolvida cun plan parcial, que ademais de atoparse consolidada, non sería viable 
para o uso asistencial proposto. 
 

 
Solo urbano xa totalmente consolidado, edificacións de 6 plantas de altura. 
 



 

 

 
Alto grado de consolidación do solo. 
 
 

 
Espazo donde se proxecta o plan especial de dotacións, fronte o cuartel e a gardería, 
edificacións de menor altura e quizais mais amables co territorio có resto da edificación 
residencial. 
  
Xa por último, y en relación á idoneidade dos terreos, sinalamos que éstes son propiedade 
dos promotores da residencia prevista. 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPOSTA DE ORDENACIÓN 
A delimitación proposta permitirá completar pola previsión da traza do viario 

realizada polo plan xeral, a estrutura urbana nas inmediacións do núcleo urbano, xa 
desenvolvidas pola execución dos sectores urbanizables inmediatos. 
 
Neste caso se prevé ampliar o viario que da fronte a parcela, dando continuidade a 
travesía do Mao en todo o fronte da parcela.  
 
No resto da parcela non ocupada polo viario se situará unha nova dotación asistencial 
privada no ámbito do núcleo de O Milladoiro e que terá como área de influenza a lo menos 
todo o ámbito municipal. A edificación non ocupará más do 20% do solo que se ordena 
neste plan especial, sendo que o resto adicarase o viario xa reflectido anteriormente e a 
espazos verdes e zonas libre privadas para o uso e goce dos residentes. 
 
No cumprimento destes obxectivos se prevé un ámbito de actuación de  9.898,26 € 
 
 
2.1.- CUMPRIMENTO DA NORMATIVA SECTORIAL URBANÍSTICA E DETERMINACIONES DEL 
PLANEAMIENTO 
 
2.1.1.- PXOM AMES. 

O PXOM de Ames clasifica o solo donde se pretende ubicar a residencia como un 
solo rústico apto para urbanizar. 
A disposición transitoria primeira da lei 2/2016 do solo de Galicia no seu punto 2 b sinala que 
“Ao solo urbanizable non delimitado, apto para urbanizar ou rústico apto para o 
desenvolvemento urbanístico, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico.” 
Polo  tanto e de aplicación a lei 2/2016 do solo de Galicia. 
 
O artigo 36 da lei 2/2016 establece a posibilidade de construír equipamentos e dotacións 
públicos ou privados mediante a aprobación dun plan especial de infraestruturas e 
dotacións. 
 
2.1.2.- LEI 2/2016 DO SOLO DE GALICIA. RESUMO DAS CONDICIÓNS DA LEI 2/2016 

A continuación inclúese un resumo das condicións da edificación fixadas pola Lei 
2/2016 del solo de Galicia para os solos clasificados como rústicos, e que servirán de guía 
para o establecemento da regulación das características da dotación: 
 
a) Garantir o acceso rodado de uso público adecuado á implantación, o abastecemento 
de auga, a evacuación e o tratamento de augas residuais, a subministración de enerxía 
eléctrica, a recollida, o tratamento, a eliminación e a depuración de toda clase de residuos 
e, de ser o caso, a previsión de aparcadoiros suficientes, así como corrixir as repercusións 
que produza a implantación na capacidade e funcionalidade das redes de servizos e 
infraestruturas existentes. 
 
b) Prever as medidas correctoras necesarias para minimizar a incidencia da actividade 
solicitada sobre o territorio, así como todas aquelas medidas, condicións ou limitacións 
tendentes a conseguir a menor ocupación territorial e a mellor protección da paisaxe, os 
recursos produtivos e o medio natural, así como a preservación do patrimonio cultural e a 



 

 

singularidade e tipoloxía arquitectónica da zona. 
 
c) Cumprir as seguintes condicións de edificación: 
 
– As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os 
acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións do contorno, sen prexuízo 
doutras propostas que se xustifiquen pola súa calidade arquitectónica. 
 
– O volume máximo da edificación será similar ao das edificacións tradicionais existentes, 
agás cando resulte imprescindible superalo por exixencias do uso ou da actividade. En todo 
caso, deberán adoptarse as medidas correctoras necesarias para garantir o mínimo 
impacto visual sobre a paisaxe e a mínima alteración do relevo natural dos terreos. 
 
– Os cerramentos de fábrica non poderán exceder os 1,5 metros de altura e deberán 
adaptarse ao medio no que se localicen. 
 
– A altura máxima das edificacións non poderá exceder as dúas plantas nin os 7 metros 
medidos no centro de todas as fachadas, desde a rasante natural do terreo ao arranque 
inferior da vertente de cuberta. 
 
Excepcionalmente, poderá excederse a dita altura cando as características específicas 
da actividade, debidamente xustificadas, o fagan imprescindible. 
 
d) Cumprir as seguintes condicións de posición e implantación: 
 
– A superficie mínima da parcela sobre a que se situará a edificación será de 2.000 metros 
cadrados. 
 
– A superficie máxima ocupada pola edificación en planta non excederá o 20% da 
superficie do predio. 
 
Excepcionalmente, os instrumentos establecidos pola lexislación de ordenación do territorio 
poderán permitir unha ocupación superior para estas actividades, sempre que se manteña 
o estado natural, polo menos, nun terzo da superficie da parcela. 
 
– Os edificios situaranse dentro da parcela, adaptándose no posible ao terreo e ao lugar 
máis apropiado para conseguir a maior redución do impacto visual e a menor alteración 
da topografía do terreo. 
 
– Os recuamentos das construcións aos lindes da parcela deberán garantir a condición de 
illamento, e en ningún caso poderán ser inferiores a 5 metros. 
 
– As condicións de abancalamento obrigatorio e de acabado dos bancais resultantes 
deberán definirse e xustificarse no proxecto, de modo que quede garantido o mínimo 
impacto visual sobre a paisaxe e a mínima alteración da topografía natural dos terreos. 
 
– Manterase o estado natural dos terreos ou, se é o caso, o uso agrario deles ou con 
plantación de arboredo ou especies vexetais en, polo menos, a metade da superficie da 



 

 

parcela, ou nun terzo dela cando se trate de infraestruturas de tratamento ou depuración 
de augas. 
 
 
2.1.3.- ADAPTACIÓN AS  DOT 

Os instrumentos de ordenación territorial, os restantes da planificación sectorial, así 
como os instrumentos de planeamento urbanístico, deberán xustificar a súa coherencia e 
conformidade coas determinacións e criterios establecidos polas Directrices de Ordenación 
do Territorio (DOT), incorporando unha valoración da correspondencia dos seus contidos 
con respecto ao disposto nelas. (Del. Excl. 1.4.) 
 
Segundo as DOT, o municipio de Ames forma parte da Área urbana de Santiago de 
Compostela xunto cos municipios de Teo, Yedra, Brion, O Pino, Boqueixón e o propio 
Santiago de Compostela. 
 
Aos efectos das DOT a residencia terá a consideración de "dotación de nivel de 
influencia local" (que complementan aos equipamentos supramunicipais) e que se sitúan 
nos principais núcleos municipais a tenor dos arts. 5.4 en relación con artgo. 2.4 
 
Cumpre cos aspectos previstos no artigo 3.1. para o desenvolvemento de ordenación dos 
asentamentos, que establece determinacións excluíntes para o planeamento urbanístico, 
deste xeito o presente plan de dotacións garante a mobilidade polo preto que se atopa o 
ámbito a desenvolver ao núcleo urbano (art. 3.1.5.b) e o propio plan se desenvolve para 
incorporar un uso moi deficitario no núcleo (art. 3.1.5.e) 
 
 
2.2.- DELIMITACIÓN DE ESPAZOS RESERVADOS PARA INFRAESTRUTURAS E DOTACIONS 
URBANÍSTICAS. 

A finalidade da redacción deste plan especial de infraestruturas e dotacións e a 
construción dunha residencia de persoas maiores. 
 
Polo tanto, tal e como se ve na documentación gráfica  todo o espazo terá a cualificación 
de dotacional privado, uso sanitario asistencial. Posto que se trata dunha titularidade 
privada non é un sistema. O espazo destinado a ampliar e dar continuidade o viario público 
terá a consideración de infraestrutura de comunicacións, sistema local. 
    



 

 

 
 
 
 
2.3.- MEDIDAS NECESARIAS PARA A SÚA ADECUADA INTEGRACIÓN NO TERRITORIO E PARA 
RESOLVER OS PROBLEMAS XERADOS POLO VIARIO E DEMÁIS DOTACIÓNS. 

O desenvolvemento deste Plan especial posibilita a materialización, como xa se ten 
dito, dunha residencia de persoas maiores no núcleo de O Milladoiro, dotación da que 
carece este importante núcleo de xa preto os 30.000 habitantes.  
 
As motivacións que serven de apoio a este obxectivo son as necesidades que a sociedade 
actual ten deste tipo de espazos, destinados os nosos maiores. 
 
O envellecemento do rural faise patente na maioría dos concellos galegos, e a pesares de 
que o de Ames non e precisamente un dos concellos máis envellecidos de Galicia, máis 
ben todo o contrario, moita xente moza que non obstante ten ós seus maiores alonxados de 
les. Procurase deste xeito acercar  aos maiores os seus fillos, mantendo na media do posible 
os vínculos e unidades familiares. 
 
TOPOGRAFíA: 



 

 

Os terreos onde se prevé a implantación da Residencia atópanse nun espazo periurbano 
cunha lixeira caída cara o norte. A zona norte da parcela dará continuidade a Travesía do 
Mao, no resto da parcela situarase a edificación que disporá de dúas plantas. 
 
Trátanse de minimizar os movementos de terras. 
Se prevé arborado no límite do ámbito acondicionado con especies autóctonas 
seleccionadas e mantemento de xeito que non xere biomasa aos efectos de supor risco de 
incendio. 
 
HIDROGRAFíA: 
No ámbito da actuación non existen cursos fluviais naturais que poidan resultar alterados 
pola edificación. Porén, cara o este, pero xa fora do ámbito de actuación atópase 
canalizado parte dun curso fluvial.  
 
FAUNA: 
Dada a proximidade a Milladoiro o ámbito está fortemente antropizado e non existe 
ningunha colonia importante de animais. 
 
PATRIMONIO: 
Non existen no ámbito nin xacementos arqueolóxicos nin edificacións con valor patrimonial,  
 
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE: 
O presente Plan Especial de Dotacións non altera o carácter rústico dos terreos, tan so 
posibilita a implantación desta dotación asistencial. 
A proposta de implantación no territorio responde a criterios de desenvolvemento sostible: 
accesibilidade, a economía de desprazamentos e posibilidade de acceso peonil, así como 
a conexión coas redes de servizos de abastecemento e saneamento públicos. 
 
PAISAXE: 
A integración da intervención na paisaxe, intentando minimizar seu impacto é un dos 
puntos nos que se centran as pautas que se dan para a ordenación do ámbito. 
O impacto queda paliado polo feito de que a edificación, que terá como máximo baixo e 
unha planta, se sitúe minimizando o movemento de terras. O mesmo tempo o resto do 
ámbito sobre o que non se actúe manterá o seu carácter rústico, non alterando a  
topografía e mantendo a vexetación autóctona compatible co espazo edificado, 
establecéndose o uso de especies autóctonas nos novas axardinamentos. 
 
Se evitará  o uso de mobiliario e sistemas de iluminación de tipoloxías urbanas nos espazos 
libres de lecer. 
 
Se buscará a harmonización do conxunto, optando por materiais e cores que suavicen o 
contraste coa contorna, especialmente nos Iindeiros fronte ao solo rústico e edificacións 
tradicionais. Para tal fin, utilizarase a Guía de caracterización e integración paisaxística de 
valados elaborada pola Consellería de medio ambiente e territorio. 
 
 Os acabados da edificación seguirán as recomendacións da Guía da Cor e materiais, 
para a grande área paisaxística de Galicia Central na que se atopa o ámbito no que se 
pretende desenvolver este PEID. 



 

 

 
INFRAESTRUCTURAS: 
Como xa se ten dito é posible resolver tódolos servizos urbanísticos básicos conectando na 
fronte do ámbito ou a escasa distancia da mesma. 
 
RECURSOS FORESTAIS OU AGROLÓXICOS: 
Xustificación do cumprimento da lei 3/2.007, de 9 de abril de prevención e defensa contra 
os incendios forestais en Galicia modificada recentemente pola lei 9/2017, do 26 de 
decembro, de medidas fiscais e administrativas. 
 
 
«Artigo 23. Novas edificacións en terreos forestais e en zonas de influencia forestal e medidas 
de prevención de incendios forestais nas novas urbanizacións 
 
1. Os instrumentos de planeamento urbanístico deberán ter en conta a avaliación de risco 
de incendio forestal, no que respecta á zonificación do territorio e ás zonas de alto risco de 
incendio que constan nos plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de 
distrito. 
2. As novas instalacións destinadas a explotacións agrícolas, gandeiras e forestais e as 
vivendas vinculadas a estas, así como as novas urbanizacións e edificacións para uso 
residencial, comercial, industrial ou de servizos resultantes da execución de plans de 
ordenación urbanística que afecten zonas de monte ou de influencia forestal, e que non 
teñan continuidade inmediata coa trama urbana e que resulten estremeiras con monte ou 
con zonas de influencia forestal, terán que cumprir coas seguintes medidas de prevención: 
 
a) Asegurar a existencia dunha faixa perimetral de protección para a xestión da biomasa e 
retirada de especies de 50 metros de largo, arredor da urbanización, edificación ou 
instalación, computada desde o límite exterior da edificación ou instalación destinada ás 
persoas, libre de vexetación seca e coa masa arbórea rareada, que en ningún caso 
conterá especies da disposición adicional terceira, consonte os criterios que se 
establecerán mediante orde da consellaría competente en materia forestal. 
b) Nas zonas de alto risco de incendio será necesario adoptar medidas especiais de 
autoprotección pasiva da edificación ou da instalación fronte a posibles fontes de ignición 
procedente de incendios forestais. 
 
c) No caso de urbanizacións e edificacións para uso industrial, deberán dispoñer de xeito 
perimetral dunha rede de hidrantes homologados para a extinción de incendios ou, na súa 
falta, de tomas de auga, de acordo co que se estableza regulamentariamente.  
 
d) Presentar ante a Administración municipal un proxecto técnico de prevención e defensa 
contra incendios forestais que garanta o cumprimento do que establece esta lei e a 
normativa que a desenvolva, así como o cumprimento do plan municipal de prevención e 
defensa contra incendios forestais, se é o caso. 
 
 
O concello de Ames está contido no Distrito 111- Santiago Meseta Interior, aos efectos do 
plan de distrito de prevención e defensa contra incendios forestais pero tamén dispón de 
plan municipal que se aproba en Xunta de goberno de 11-11-2009 previo informe favorable 
da Consellería do medio rural, segundo estes documentos a totalidade do municipio consta 
coma zona de alto risco, non obstante o ámbito obxecto de actuación ten continuidade 
inmediata coa trama urbana polo que non resultan de aplicación os aspectos recollidos no 
apartado segundo. 



 

 

Reflectir a existencia dunha masa arbórea pola cara este da parcela pero que en todo 
caso atópase a máis de 50 m. da edificación proposta. 
 
Por outra banda os terreos en cuestión non teñen a consideración de monte ou terreo 
forestal, unha vez que se atopan clasificados como solos urbanizables polo planeamento 
municipal. 
 
Tampouco se atopa nunha zona de influencia forestal posto que aínda estando a menos de 
400  m dos terreos forestais, se trata dun solo urbanizable.   
 
2.4.- MEDIDAS PARA GARANTIR A FUNCIONALlDADE E ACCESIBILlDADE UNIVERSAL DAS 
INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS URBANÍSTICAS 

A funcionalidade e accesibilidade da proposta queda garantida polo 
emprazamento dos terreos nos que se desenvolve este Plan Especial, de tal xeito que a súa 
xestión posibilitará a continuación da Travesía da Moa en toda a fronte da parcela, a través 
do que hoxe é un estreito viario público fronte o cuartel da Garda Civil. 

 
Porén, para a conexión total co viario faise necesario incorporar parte dunha finca 

que vese afectada polo viario. 
 Posto que a parte desta finca afectada polo viario será destinada precisamente a 

iso, viario, a lei 2/2016 do solo de Galicia permite mediante o artigo 149 a segregación desa 
parte da finca situada no solo rústico sempre e cando a parte segregada teña como fin a 
execucións de infraestruturas e dotación, como resulta neste caso. 

 
Polo tanto no plan especial incorporarase a parte da finca que situada nun solo 

apto para urbanizar, atópase destinada para a execución de infraestruturas e dotacións. 
 
Nos planos deste borrador do plan especial se amosa o espazo da finca que 

segregarase da matriz para destinala a viario.    
 
En relación á prolongación do viario, que na actualidade presenta un ancho de calzada 
de aproximadamente 6,95 m. máis unhas beirarrúas de ancho variable suliñar que se 
procederá a dar continuidade o viario público existente e coñecido como Travesía da Moa. 
Proxéctase un viario dun ancho de 16 m. con beirarrúas a ámbolos  lados de 2,00 m. de 
ancho.  O viario seguirá o relevo natural do terreo, seguindo a traza do existente na 
actualidade, de tal xeito que as pendentes non resultarán en ningún momento excesivas, 
minimizándose en todo momento os movementos de terra importantes. 
 
Os dous carrís de circulación contan cun ancho de 3,50 m. cada un, ademais proxéctase 
cara o norte deste viario aparcamentos en batería de 5*2,80 m. e como xa se ten dito, 
beirarrúas de 2,00 m. de ancho a ámbolos dous lados. Todo elo segundo o sinalado no 
artigo 74 do Regulamento da lei do solo de Galicia. 
 
No corresponde documento que describa as obras accesorias definirase dun xeito 
pormenorizado a ampliación da travesía, respectando en todo caso a rasante e as 
aliñacións marcadas pola actual  Travesía do Mao. En todolo caso as obras estarán o 
reflectido na lei 10/2014 de accesibilidade. 



 

 

Así mesmo, e no contacto co vial polo aire oeste executarase unha cuneta entubada 
eliminando deste xeito a terra na calzada. Recuarase a línea de peche a 4 m. do eixe do 
viario.  
 
Servizo de enerxía eléctrica. 
 O subministro de enerxía eléctrica realizase desde o viario público conectando coa rede 
existente na Travesía do Mao. Existe centro de Transformación fronte a parcela.  As redes 
cumprirán as especificacións dos vixentes Regulamentos electrotécnicos, así como as 
normas da compañía subministradora. Así mesmo, as acometidas  adecuaranse as normas 
da compañía subministradora. 

 
Servizo de alumeado público. 
Existe rede de alumeado público a pe de parcela. Nas obras de acondicionamento do 
exterior desenvolverase a instalación de alumeado público, que estará o que se sinale 
desde o concello obtándose en todo caso por unha iluminación sostible e de alta eficiencia 
enerxética.  
A instalación de alumeado cumprirá o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión e 
concretamente a Norma MIBT 010. 
 

 
 
 
 
Telecomunicacións 
A liña de telefonía de Movistar e de R discorre soterradamente pola Travesía do Mao. 
segundo se grafía no plano aportado pala entidade, que supón o punto de conexión e será 
soterrada polo fronte da parcela a referida liña.  
 
 
 
 
 



 

 

Punto de entronque facilitado pola empresa R. 

 
 
 
 
 
 
Abastecemento de auga 
Se prevé conectar coa rede de abastecemento de auga existente. As características da 
rede desenvolveranse no correspondente proxecto.  

 



 

 

Saneamento  
Existe rede separativa de augas pluviais e fecais. Se prevé conectar a ambas redes. O 
trazado e características da conexión se desenvolverá no correspondente proxecto. 
 

  
Saneamento fecais 
 
 
 

 
Saneamento pluviais 
 
 



 

 

2.5.-  CARACTERÍSTICAS DA DOTACIÓN. 
Como xa se ten dito, a finalidade da redacción do Plan especial de infraestruturas e 

dotacións e a execución dunha residencia de persoas maiores. 
Uso principal: Sanitario-asistencial. 
Usos permitidos: los vinculados funcionalmente al uso sanitario asistencial. 
Sup. Ocupación máxima: 20% sobre parcela bruta. 
Altura máxima: Baixo más unha planta. Aproveitamento baixo cuberta. 7 m. medidos no 
centro das fachadas ata o arranque inferior das vertentes de cuberta.   
Recuamento a lindeiros: garantirán a condición de illamento. Recuamento mínimo de 5 m.  
Recuamento á alineación exterior: mínimo 8 m.  
 
2.6.-PLAN DE ETAPAS 

O Plan especial desenvolverase nunha única etapa, executándose o mesmo tempo 
tanto o acondicionamento do espazo público como a execución da nova dotación, a 
residencia de persoas maiores. 

 
O prazo para a execución das obras resultantes no plan establécese en 4 anos 
 

2.7.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DA IMPLANTACIÓN DOS SERVIZOS E DA EXECUCIÓN DAS 
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO EXTERIOR. 

A avaliación económica será obxecto dunha pormenorizada exposición no 
correspondente proxecto de obras a redactar trala aprobación deste Plan. 

Avalíase o custe aproximado dos servizos e obras de acondicionamento exterior, 
incluíndo a conexión os sistemas xerais. 

O custe de execución material aproximado das obras de acondicionamento exterior 
e o seguinte: 

 
 Superficie Euros/m2 Total euros 
viarios. Sistemas locais, a ceder pola 
promotora 

878,52 m2 (30,40 m2 
+ 848,12 m2) 

100  87.852 € 

Viarios, sistemas locais,  titularidade pública. 
 

219,70 M2 100  21.970 € 

TOTAL   109.822 € 
 



 

 

2.8.- ORDENANZA REGULADORA 
 
ORDENANZA 1ª APLICABLE AS DOTACIÓNS. 
 
A.- DEFINICION E USOS 
Corresponde á edificación destinada fundamentalmente ao establecemento dunha 
dotación sanitario asistencial de carácter privado. 
Considérase uso principal, o  sanitario asistencial. 
Usos permitidos: los vinculados funcionalmente al uso sanitario asistencial. 
B.- AMBITO 
Esta Ordenanza é de aplicación á parcela de dotación privada. 
C.- PARCELA MINIMA 
Dado o carácter da dotación previsto para a parcela, considérase que a mesma debe ser 
utilizada na súa totalidade para a finalidade cedida. 
D.- EDIFICABILIDADE 
Edificabilidade máxima neta por m2 de parcela: 0,40m2/m2. 
Estas condicións de edificabilidade, deben ser cumpridas simultaneamente polas 
edificacións que se constrúan na parcela regulada pola presente ordenanza. 
Para o cómputo da superficie edificable total se estará ó sinalado no artigo 64.5 e no anexo 
1 do RLSG. 
E.- OCUPACION MAXIMA 
A edificación non poderá ocupar máis dun vinte por cento (20%) da superficie da parcela. 
F.- ALTURA 
A altura máxima da edificación, sobre a rasante natural da parcela, será de sete metros (7 
m.) medida no centro de fachada ata o arranque inferior das vertentes de cuberta. O 
máximo número de plantas da edificación sobre a rasante será de dúas (2) plantas. Se 
permite o aproveitamento baixo cuberta. 
G.- RECUAMENTOS 
     a lindeiros: mínimo de 5 m.  
     á alineación exterior: mínimo 8 m.  
H.- PTE MAX. CUBERTA: 45º 
 I.- Nº PRAZAS APARCAMENTO: 1 praza/250 m2 construídos 
J.- ALTURA MÁXIMA PECHES: dous metros, de maneira que a porción maciza teña unha 
altura máxima de 1,30 cm. medido sobre o perfil lonxitudinal da fachada. O resto será un 
peche diáfano. 
K.- CONDICIONS AMBIENTAIS 
Se manterá a vexetación autóctona presente na parcela e compatible co espazo 
edificado, establecéndose o uso de especies autóctonas nos novas axardinamentos. 
Se evitará  o uso de mobiliario e sistemas de iluminación de tipoloxías urbanas nos espazos 
libres de lecer. 
 
Se buscará a harmonización do conxunto, optando por materiais e cores que suavicen o 
contraste coa contorna, especialmente nos Iindeiros fronte ao solo rústico e edificacións 
tradicionais. Para tal fin, utilizarase a Guía de caracterización e integración paisaxística de 
valados elaborada pola Consellería de medio ambiente e territorio. 
 



 

 

 Os acabados da edificación seguirán as recomendacións da Guía da Cor e materiais, 
para a grande área paisaxística de Galicia Central na que se atopa o ámbito no que se 
pretende desenvolver este PEID. 
 
No non sinalado nesta ordenanza estarase ao estipulado no PXOM de Ames. 
Considérase que coa información que se expón neste documento o plan especial de 
infraestruturas e dotacións resulta definido adecuadamente.  
 
 

En Ourense a abril do 2018 
 
 

aurelio                        arquitectos                      alberto 
outeiriño                                                         de paula 
fernández                                                            prieto 

 
32003                          progreso 71-2º                 ourense 

988                                                                     252720 



 

 

3.- PLANOS 
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