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CAPÍTULO 2- INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Neste capítulo recóllese un ha breve referencia á información urbanística presentáosla parte 

correspondente do presente documento co fin de detectar os problemas ós que se debería 

dar resposta dende o planeamento municipal.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

A grande maioría do territorio do municipio de Sobrado atópase adicado a piantacións 

forestáis, podéndose diferenciar dous tipos, zonas arboradas e zonas desarboradas. A 

minoría restante do territorio adícase ós cultivos. A térra adicada ó cultivo emprégase na súa 

maior parte para pastizais e prados; o resto produce millo para forraxe e unha moi pequeña 

parte está adicada a horta. Territorialmente sempre ubican a secunda ftanxa de cultivo dos 

núcleos deixando a primeira, de parcelas vinculadas ás vívendas, para cultivos de horta e a 

terceira, a máis afastada do núcleo, para o aproveitamento forestal.

2.1.- O MEDIO FÍSICO

O concello de Sobrado atópase situado no ángulo suroriental da provincia da Coruña, 

limitando coa provincia de Lugo. A súa identificación está determinada polo Mosteiro que lie 

dá nome ó municipio; Sobrado dos Monxes. Limita ó norte co concello de Curtís, ó leste eos 

de Vilasantar e Boimorto, ó sur eos de Melide e Toques e ó oeste, xa na provincia de Lugo, 

eos de Guitiriz e Friol. Ó oeste, a serra de Cova da Serpe e os Montes do Corno de Bol 

separan ó municipio da provincia de Lugo e xunto eos concellos de Toques, Melide e Santiso 

constituíu a comarca de Terra de Melide.

A extensión territorial do municipio é de 121,20 Km2, polo que é bastante máis grande que a 

media dos municipios de Galicia (94 Km2). Está pouco poboado (cunha densidade de 23,6 

hab/km2 ), organizándose o seu territorio en dez parroquias: Carelle, Ciadella, Codesoso, 

Cumbraos, Folgoso, Grixalva, Nogueira, Porta, Pousada e Roade.

O termo municipal localízase nunha área de montana media, correspondente á dorsal galega, 

que separa as provincias da Coruña e Lugo. Cara ó oeste e cara ó sur atópanse os puntos 

máis elevados do municipio, na serra de Cova da Serpe e montes do Corno de Boi, ó oeste, e 

os montes do Bocelo ó sur. Todos estes sistemas montañosos roldan os 750 m de altitude. 

Neles podemos localizar o monte Campelo con 806 meo monte do Pilar con 801 m, situados 

no limite da provincia constituíndo magníficos miradoiros sobre o territorio.

A partir de aquí o terreo descende con fortes pendentes, producindo ladeiras con orientación 

oeste e norte, ata os 550-600 m onde o terreo se suaviza e aparecen zonas máis ou menos 

chas na que se concentra principalmente a actividade humana do municipio. Por esta zona 

baixa do municipio comezan a discorrer os ríos que nacen ñas serras constituíndo vales máis 

ou menos encabronados e con forte pendente nalgunhas zonas que discorren de oeste a leste 

e de sur a norte.

Os núcleos de poboación distribúense de forma máis ou menos homoxénea ó longo do termo 

municipal, e neles pódense observar pautas de asentamento comúns. Así, por exemplo, é 

habitual que se sitúen en ladeiras de orientación diversa, moi ligados ós terreos de cultivo que 

se estenden ós seus pés, ou entre as concas dos ríos, por ser zonas máis protexidas. Os 

máis tradicional acostuman presentar unha tipoloxía de aldea pechada, ainda que con 

diversos graos de complexidade; existen aldeas moi mestas e pechadas fronte a outras 

relativamente espalladas. Outros factores peculiares, como a presencia de estradas, pazos 

ou casas grandes, igrexas ou cápelas, etc. introducen os elementos de diversidade que 

caracterizan a cada asentamento. A maior parte dos asentamentos de poboación local ízanse 

ó longo das estradas ou próximos a elas, e principalmente naqueles núcleos que se atopan 

preto da capital municipal. En xeral, tódolos núcleos teñen como características comúns a súa 

forte ruralidade e a súa vinculación ás actividades agrogandeiras.

No concello atópase como espacio de excepcional Interese natural, sobre todo a nivel 

faunístico, protexido polas Normas Subsidiarias Provinciais, a Lagoa de Sobrado, construida 

artificialmente para fornecemento do mosteiro, que se converteu en lugar de atracción para 

moitas especies de aves.

2.2 - PROBLEMAS DERIVADOS DO MEDIO FÍSICO.

O principal problema neste sentido derivase da grande dispersión que presenta a poboación 

galega en xeral, e a de Sobrado en particular, agrupándose en pequeños núcleos 

esparexidos por todo o municipio, o que non impide a presencia de áreas con valor natural, 

que contan con valores ambientáis e paisaxísticos que deben preservarse do proceso 

edificatorio e calquera outro que lesione as características do espacio a protexer. Existen polo 

contrario zonas ñas que a edificación, tanto en núcleo como en disperso provocou a práctica 

inexistencia de áreas cun valor natural ou agrícola que non se estima que necesiten ningún
tipo de protección específica. X.UNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselfeira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data o 8 ABR, 2G09

ESTUDh

'Sirio Gómez Rmb



EXMO. CONCELLO DE SOBRADO

DILIXENC1A.- Pera tac?-consta
PXCM da S-'1-■■■■■. 
2CC3. ac.c 
dDdfa 27

■que ecta forma parte do
r ' ■■-Odemaiocte..c o:

polo Pleno uo Concello na sesión PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

Esta situación provoca que na interrelación núcleos rurais-medio físió%$ét^d£2an afeccións 

sobre este último, normalmente de carácter leve, salvo en casos puntuáis. Este feito-pode 

apreciarse na necesidade de fornecemento de auga a costa de mananciais de ladeira, ou a 

existencia de pozos, calicatas e sondaxes de grande profundidade. Así mesmo, este xei 

favorece o problema dos vertidos incontrolados e a contaminación ambienta!, que obrigaron a 

adoptar xa medidas correctoras xenéricas. Será necesario establecer medidas correctoras 

naqueles puntos que puidesen supor unha afección grave ó medio físico.

En canto ó aspecto xeotécnico, as características do mesmo no ámbito do municipio de 

Sobrado, fará tomar precaucións ñas condicións constructivas dos edificios naqueles terreos 

que poidan presentar problemáticas dos seguintes tipos:

En'tesumo, o medio ri&tural esixe prestar adecuada atención á súa posta en valor, tanto como 

medio de autoconservación, como de equilibrio das condicións de vida da poboación.

2.3 -A DEMOGRAFIA

O estudio da poboación ten un interese decisivo en calquera traballo de planeamento físico. O 

coñecemento de cuestións tales como a dimensión do stock de poboación e a súa evolución 

histórica, o movemento natural ou os movementos migratorios, a estructura de idades e sexos 

ou a distribución da poboación sobre o territorio é de primordial interese á hora de establecer 

a ordenación física do territorio.

\

Litolóxicas: existen áreas que presentan fomnacións cun grao de alteración superficial 

importante. Iso implica que a capacidade portante destas zonas sexa inferior á pena san, 

sendo necesario, ó acometer unha obra determinar a potencia da zona alterada, así como 

a súa capacidade de carga, para estimar se a resistencia do terreo é suficiente para 

soportar as estructuras que sobre este se sitúan.

Xeomecánicas e Xeomorfológicas: retírese a terreos con capacidade de carga moi baixa 

que fan necesarias cimentacións máis profundas, apoiadas en estratos resistentes, a 

terreos con fortes pendentes topográficas e de accesibilidade difícil.

Hidrolóxicas: retírese a áreas con drenaxe deficiente, que poden producir 

encharcamentos en períodos de chuvias, e a áreas con posible agresividade por 

infiltración, o que fai necesario o emprego de cimentas especiáis na realización de 

pavimentos.

Debe prestarse especial atención á rede de acuíferos existente no municipio, protexendo o 

seu percorrido de actuacións que puidesen agredir o seu entorno.

Unha parte do Medio rural atópase en plena producción agropecuaria, a cal tense que 

protexercomo sustenta de parte da economía municipal.

Por outra parte, a vexetación, que no pasado constituí u masas forestáis de especies 

autóctonas, sufriu unha regresión ó longo da historia, por diversas causas, sendo as actuáis a 

expansión de especies arbóreas de crecemento rápido e a ruptura co sistema tradicional da 

agricultura, dependendo do bosque como subministro de toxo.

Por outra parte, a realización dunhas predíccións da futura poboación, en función do seu 

comportamiento histórico é un requirimento esencial para orientar a ordenación con criterios 

rigorosos.

Sen embargo a falta de información estatística ou a escasa fiabilidade de parte da existente 

condicionan gravemente a caiidade dalgúns dos apartados da investigación demográfica e fai 

moi difícil, cando non imposible no marco dun documentó como o presente, o estudio dalgúns 

temas de relevante importancia.

Tendo en conta estes condicionantes óptase, para o estudio da demografía municipal, por 

unha metodoloxía aproximativa, partindo da comarca como orde de agrupación poboacional 

de orde superior, o concello, a parroquia como conxunto de núcleos con unhas características 

espaciáis determinadas e por último o núcleo e a súa evolución poboacional histórica.

2.3.1A poboación comarcal

O concello de Sobrado dos Monxes sitúase dentro da bisbarra de Terra de Melide, xunta eos 

municipios de Melide, Santiso e Toques.

Municipio lídante coa provincia de Lugo, co municipio de Friol e Guitiriz, non establece 

relacións dignas de resaltar con eles. Non ocorre o mesmo eos municipios de Curtis e

Vilasantar (na bisbarra de Betanzos), pois pertence ao mesmo partido xudicial, ademáis de 

manter relacións de dependencia en canto ao comercio e os servicios; o mesmo ocorre con 

Boimorto, na bisbarra de Arzúa, á que se atopa máis unido, entre
traza do Camiño Francés ao seu paso por este municipio. "
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En canto á evolución da poboación caberla destacar a evolución de Melide fronte á regresión 

dos concellos limítrofes, o que ven a confirmar o exposto anteriormente. Non obstante isto en 

principio non está producido tanto por un desprazamento poboacional duns concellos cara a 

cabeceira comarcal como por un despoboamento das aldeas do interior destes, aínda en 

condicións de forte illamento.

2.3.2.- A demografía municipal

2.3.2.1O estado da poboación

O municipio de Sobrado conta, segundo o último censo de 1996, cunha poboación de 2.706 e 
unha densidade de 22.50 hab./km2, que supon unha cifra que se aproxima á metade da 

media da bisbarra que se sitúa nos 42.02, moi lonxe dos 81.25 hab./ km2 de Melide, extremos 

da variación de densidades de poboación.

Esta densidade que se mantivo bastante estable ao longo do presente século sen variacións 

de poboación moi importantes, é moi inferior, tanto á provincial 137 hab./km2 como á galega 
94,5 hab./ km2, sendo unha das máis baixas da provincia. O que reflicte oon certa exactitude 

a realidade municipal pois se produce un cedo equilibrio entre as densidades das parroquias, 

sempre que exceptuemos a aglutinación que se produce na capital municipal, sendo os 

extremos as de A Ciadella con 13.73 hab./km2 e Carelle con 35.10 hab./ km2. Unha ollada á 

pirámide de poboación lévanos a comprender máis o estado actual do concello, xa que se 

reflicte o fenómeno do envellecemento da poboación, feito común a toda a comunidade 

autónoma, e que agrava a diferenciación antes mencionada.

Para facer ccn^cr que este documento forma parte do 
"crío, adort-'do á Orde da CPTOPT de 30 de malo dé 

cclc Pleno do Concelío na sesión
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
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2.3.2.2.- Evolución da poboación municipal

Dende unha óptica global, obsérvase que a perda de poboación foi moi acusada. Dende a 

década das cincuenta, cando a emigración fixo a súa aparición, o descenso demográfico 

azoutou forfemente a este municipio que pasou de ter 6.500 habitantes nos anos cincuenta a 

situarse nos 2.700 que posúe actualmente. Esta importante caída de poboación débese, na 

súa totalidade, á emigración que se rexistrou e que nalgúns anos foi moi cuantiosa. Así se 

constata que na década dos setenta o saldo migratorio negativo superou as 1.000 persoas. 

Xunto a estas importantes emigracións sitúase a partir dos oitenta os movementos 

vexetativos negativos que reflicten un maior número de defuncións que de nacementos.

iíWfA DE GALICIA
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Este feito demóstrao o ensanchamiento das partes superiores da pirámide e o preocupante 

estreitamento da base. Mentres que o segmento entre os 10 e os 19 anos supon o 5.5% da 

poboación total, os nacementos, o segmento entre os 0 e 9 anos, só supon o 3.5% do total. 

No outro extremo atopámonos con que a poboación con idades comprendidas entre os 60 e 

79 anos representa unha cifra tan elevada como o 7.8% do total.

Esta tendencia cara un descenso da poboación aínda segue hoxe en día, xa que tanto o 

movemento vexetativo como o saldo migratorio revelan cifras negativas. Concretamente, o 

crecemento vexetativo mostra unha taxa negativa para o período 91-96 de -5,5 %, o que ven 

a mostrar o forte proceso de caída da natalidade en Sobrado.

Como en case tódolos casos de concellos cunha situación semellada, esta é relativamente 

recente* 1 pofe comparándoa coa de f.970 obsérvase unha pirámide que en nada facía 

presaxiar a situación actual.

PIRÁMIDE 1996.

O envellecemento poboacional sitúase como unha das principáis características demográficas 

actuáis do municipio. A porcentaxe de menores de 15 anos reduciuse dende o 12,5 de 1.981 

ao 10,7 % de 1.996. No sentido contrario, a porcentaxe de habitantes maiores de 65 anos 

presentes en Sobrado ascendeu dende o 25 % ao 28,3 % nese mesmo período, o que fai que 

case triplique ao grupo dos máis novos.

12
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2.3.2.3.- Evolución e distribución da poboación

O termo municipal de Sobrado abrangue 10 parroquias: Carelle, A Ciadella, Codesoso; 

Cumbraos, Folgoso, Grixalva, Nogueira, Porta, Pousada e Roade.

mesmo ano ao 24.8% da poboación municipal. As outras parroquias (Porta, Codesoso, 
■Cumbraos e Roade) situadas na franxa central do municipio e con tamaños intermedios, 

tamén gardan equilibrio entre a superficie que ocupan (41.5%) e a poboación (51.25% se 

contamos a capital municipal e 39.90% sen incluíla) que representan.

Observamos unha diferencia notable na configuración das parroquias que compoñen o termo 

municipal. Nun municipio onde o tamaño medio destas rolda os 12 Km2, atopamos unha 

cunha superficie de 35.89 Km2 (Grixalva), é dicir tres veces maior que a media, xa que 

excluíndoa non se alcanzarían os 9.5 Km2 como media. Fronte a esta observamos unha serie 

de pequeñas parroquias, sendo a menor a de Folgoso, que só conta con 6.11 Km2. A 

parroquia de Grixalva esténdese por case todo o norte do municipio, abranguendo case o 30 

% de todo o termo municipal e estendéndose dende as cotas máis altas ás máis baixas. Na 

zona central, de Leste a Oeste, sitúanse as de tamaño medio: Roade, Codesoso, Cumbraos e 

Porta, vinculadas ademáis ao leito e ás concas dos ríos Mandeo e Tambre, estendéndose 

dende as cotas máis altas (Codesoso e Roade) ás máis baixas (Cumbraos e Porta). Na 

franxa máis ao Sur atópanse as parroquias de menor superficie: Folgoso, Carelle, Nogueira e 

Pousada, que se sitúan entre as concas dos ríos Tambre e Bouzas; ademáis está a de A 

Ciadella, que se atopa no Norte, ocupando as térras máis baixas, encaixada entre os 

municipios de Curtis e Vilasantar.

A distribución da poboación no territorio é bastante homoxénea. As parroquias máis 

poboadas son as da zona central e sur, cunha menor superficie e unha maior concentración 

de poboación. Así tanto Codesoso como Folgoso, ou Nogueira superan os 20 habitantes por 
km2, destacando sobre todas Carelle con 35 hab./kmz. Polo contrario as parroquias de Norte, 

A Ciadella e Grixalva non chegan a superar os 15 hab./km2. Vemos pois, que salvo raras 

excepcións tanto os núcleos como a poboación se distribúen de maneíra máis ou menos 

uniforme por todo o municipio. Mención aparte merece a parroquia de S.Pedro de Porta, na 

que, se consideramos a capital municipal, a densidade duplica á achada se non se ten en 

conta. A parroquia pasa de 307 habitantes a 658 ao incluir o núcleo de Sobrado dos Monxes 
e a densidade de 26.5 a 51.93 hab/km2 Constatamos pois eos datos obtidos que se trata dun 

municipio de interior, cunha densidade moi baixa e unha poboación moi espallada.

As características da distribución espacial da poboación poñen de manifestó os seguintes 

datos: as parroquias das térras do norte do municipio A Ciadella e Grixalva, que supoñen o 

35.50% da superficie do termo, só contan en 1996 co 23,40% da poboación; na zona sur, as 

parroquias de menor tamaño, que representan o 22.33% da superficie municipal acollen no

Segundo estes datos podemos dicir que Sobrado conta cunha distribución de núcleos e de 

habitantes bastante homoxénea e que esta homoxeneidade está presente tamén na relación 

entre a superficie das parroquias e o seu número de habitantes (datos constatados ao 

calcular a desviación típica e o coeficiente de variación, pois non se aprecian grandes saltos 

entre eles).

Este esquema das distribucións parroquiais permanece inalterable, aínda que en conxunto 

se aprecia un tendencia regresiva. As escasas modificacións limítanse ao incremento do peso 

relativo da parroquia de Porta, onde se atopa a capital do municipio, pero que non chega a 

compensar a diminución das restantes. A distribución da poboación ñas distintas parroquias 

tamén é moi variable concentrándose a maior parte dos efectivos de poboación, dentro da 

mesma parroquia, ñas zonas das concas dos ríos e ñas térras mais baixas.

X.UNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamenteDensidade de poboación por parroquias.

PoboacíPARROQUIA Superficie (km*)

de data
239 ISan Lourenzo de Carelle

Sta. María de A Ciadella

San Miguel de Codesoso 12.09

San Xulián de Cumbraos 14.12

Sta. Cristina de Folgoso 21.11

San Xulián de Grixalva 35.89

San Xurxo de Nogueira 26.82

San Pedro da Porta

S. Mamede de Pousada

San Andrés de Roade 14.75

22.50TOTAL 2.706120,25

Evolución do número de habitantes por parroquia.

PARROQUIA ■ 1986 1996 1986-1996 Porcentaxe
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San Lourenzo de Carelle 269 239 ^****'' -30 89%

Sta. María de A Ciadella 118 103 -15 877ü

San Miguel de Codesoso 292 274 -18 94%

San Xulián de Cumbraos 358 291 -67 81%

Sta. Cristina de Folgoso 148 129 -19 87%

San Xulián de Grixalva 579 531 -48 92%

San Xurxo de Nogueira 212 173 -39 82%

San Pedro da Porta 736 658 -78 89%

S. Mamede de Pousada 173 144 -29 83%

San Andrés de Roade 193 164 -29 85%

TOTAL 3.078 2.706 -372 84,97%

Participación relativa das poboacións parroquiais na municipal.

PARROQUIA 1986 1996
% Superficie

Municipal

San Lourenzo de Carelle 8.74 8.83 5.66

Sta. Maria de A Ciadella 3.83 3.81 6.24

San Miguel de Codesoso 9.49 10.12 10.05

San Xulián de Cumbraos 11.63 10.75 11.73

Sta. Cristina de Folgoso 4.81 4.77 5.08

San Xulián de Grixalva 18.81 19.62 29,85

San Xurxo de Nogueira 6.89 6.39 5.36

San Pedro da Porta 23.91 24.32 10.54

S. Mamede de Pousada 5.62 5.32 6.23

San Andrés de Roade 6.27 6,06 9.25

TOTAL 100% 100% 100%

Sta. María de A Ciadella 11 1.47 9.36 6.34 67.73
San MiguiÉ de Codesoso

16 1.32 17.12 14.69 85.81

San Xulián de Cumbraos 24 1,70 12.12 10.69 62.44

Sta. Cristina de Folgoso 10 1.64 12.9 9.13 70,77

San Xulián de Grixalva 28 0.78 18,96 15.51 81.80

San Xurxo de Nogueira 11 1.71 15.73 15.18 96.50

San Pedro da Porta 19 1.50 34.63 17.61* 75.92 16.59* 219.23 94.21 *

S. Mamede de Pousada 15 2.00 9.6 6.95 72.39

San Andrés de Roade

TOTAL

10

155

0.90

1,29

16.4

17.46

. , "XUNTA DE GALICIA

15.35 ‘ 2Í^^KííübílCas ¥*r§íiS(jW Jn ^ *

* Non se ¡nelúen os datos relativos á capital

2.3.2.4.- Evolución da poboación por núcleos.
Urbanística

Segundo o censo de poboación de 1996, o municipio de 

poboación, o que supón unha media de 1,39 núcleos por km2. As parroquias 

de Pousada e San Lourenzo de Carelle, alcanza os dous núcleos de poboación por km2; a de 

San Xulián de Grixalva e a de San Andrés de Roade menos de un e o resto aproxímanse 

bastante á media municipal.

O tamaño medio dos núcleos de poboación é de 16,20 habitantes. Ademáis o baixo valor da 

desviación típica en relación a esta media pon en evidencia o semellante tamaño dos 

núcleos, aínda que haí un dato que non aparece reflectido e é a existencia de dous tipos de 

núcleos moi diferenciados: pequeños núcleos pechados, na súa maioría de tipo tradicional ou 

constituidos por unha casa de labor e os seus anexos, que se atopan espallados por todo o 

termo municipal, aínda que predominan na zona norte e, fronte a eles, núcleos en onde 

conviven as vivendas tradicionais coas de nova construcción tipo "chalet", este tipo de 

asentamentos é de maior tamaño e esténdese ao longo dalgunha vía ou mesmo dun cruce 

(sendo entón moito maiores: Sobrado ou As Cruces).

Segundo o censo de poboación de 1996.

Evolución da poboación 1986-1996 en porcentaxe acumulada.
---------- —*------ 1---------------;--------
PARROQUIA

N*<to

Núcleos
Nódwtf km*

Habitar!/

núdeo

Habftantf

Núdeo

Desviación

típica

Desviación

típica

Coef, de

variación

Coef,

variación

San Lourenzo de Carelle 11 1.62 21.72 19.02 87.57

A desviación típica aumenta se incluimos na media a capital municipal, Sobrado dos Monxes. 

Nestas ocasións a media de habitantes por núcleo rolda os 17.46 , pois pasa a oscilar de 

entre 9.6 e 21.72 hab/núcleo a 9.6 e 34.63 hab/núcleo, aínda que non é un dato significativo e 

o que fai é introducir datos que levan a erro, como se observa no anterior cadro.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.
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O tamaño medio máis grande corresponde á parroquia de Carelle {con 21 hab/núct 

desviación de 19.02); incluíndo o núcleo de Sobrado dous Monxes na parroquia

temos 34 hab/núcleo cunha desviación de 75.92 (sen incluíla contamos con 17 hab/núcleo e

unha desviación de 16.59) e o máis pequeño é o de A Ciadella con 9 hab/núcleo e unha 

desviación de 6.34. A parroquia máis uniformemente poboada é S.Xulián de Cumbraos,

cunha desviación típica do 10.69 e unha media de 12.12 habitantes por aldea.

Da análise da poboación dos núcleos durante os últimos 10 anos (1986-1996) despréndese 

que dos 166 existentes no municipio de Sobrado, 96 teñen carácter regresivo ou fortemente 

regresivo, é dicir perden poboación en termos absolutos. Soamente 25 son progresivos ou 

fortemente progresivos, é dicir gañan poboación por encima do 5%. Os 34 restantes son 

estacionarios. O carácter dos núcleos está ademáis vinculado ao seu tamaño de maneira que 

son os máis pequeños os que máis poboación perden.

Cun total de 3.078 habitantes en 1986, pasou a 2.706 habitantes en 1996. A evolución da 

poboación nos distintos núcleos e diferenciando os sexos, pódese observar no seguinte 

cadro;

PARROQUIA NÚCLEO
Poboación

1986.Toial

Poboación

1996.Total

ÍNDICE
CRECEM

CARELLE (San Lorenzo) 269 239 89 R.

Campelos 20 19 95 E.

Carelle 9 - - -

Casanova,A 7 7 100 E.

Castro, O 20 12 60 F.R.

Froxa 46 48 104 E.

Igrexa, A 23 25 109 P.

Lamas 17 15 88 R.

Madelos 37 38 103 E.

Peroxil, O 12 13 108 P.
J ,

Piñeifo de Abaixo 11 12 109 P.

Seixo, O 25 20 80 F.R.

Senín 33 22 67 F.R.

‘"■'snto forma parte do 
¡ r ce 30 de malo da 
j uc Concello na sesión PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

I / iiy / Tamarela, A 9 8 89 R.
TVá Casas, As*

- - - -

Xiá* - - - -

A CIADELLA (Santa María) 118 103 87 R.

Aldea do Medio, A 6 3 50 F.R.

Cal, A 4 4 100 E.

Capela, A 13 10 77 F.R.

Cástrelo - - - -

Gándaras, As 5 5 100 E,

Igrexa, A 13 17 131 F.P.

Insua 18 21 117 F.P.

Liorfe

Martín

Ribas

Sandá

^ AlkV ■ w m m * —   _

Apfobado^efinitiváflftrte |Sr C rde da Conselleira de 
11 Política Tffltorial, Qtyaspi^íc is e Transportes

9 dedtfe oqp ABRR 2009 
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Sante 1615
Vk

H4
88 -

CODESOSO (San Miguel)
V},292 ^ JKr

Abeledo 12 5 42 F.R.

Abeleiras, As 24 25 104 E.

Anuqueira, A 21 22 105 E.

Bidueiros 14 17 121 F.P.

Castro do Seixo 43 35 81 F.R.

Espiñeira, A 3 3 100 E.

Fondo de Codesoso,
r\

17 13 76 F.R.

Fraga, A 7 - -

Lagoa, A 5 4 80 F.R.

Lodeiro, O 22 20 91 R.

Manciñeiras 15 10 67 F.R.

Pía i Urbanística

¡Gómez Ri&o
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Marco das Pías, 0 2 2 100 E.

Mesón O 52 59 113 F.P.

Muradelo 25 27 108 P.

Picoto, 0 - - - -

Porto do Asno, 0 15 15 100 E.

Redigode 13 7 54 F.R.

Xangote 2 10 500 F.P.

CUMBRAOS (San Xulián) 358 291 81 F.R,

Acivreira, A 8 6 75 F.R.

Aldeo do Muiño, 0 17 13 76 F.R.

Armada, A 2 2 100 E.

Camareiro, O 7 8 114 F.P.

Carral 33 27 82 F.R.

Casa Camlño 7 13 186 F.P.

Cepo, O 16 10 63 F.R.

Cimadevila 13 8 62 F.R.

Cruces, As 60 42 70 F.R.

crus do Castro, A 4 3 75 F.R.

Eirixe 3 3 100 E.

Fraga, A 4 7 175 F.P.

Guisó 42 38 90 R.

Lago,0 17 8 47 F.R.

Medoña, A 11 15 136 F.P.

Outeiro, O 15 10 67 F.R.

Pereiro de Abaixo, 0 7 7 100 E.

‘ ’ Pereiro de Arriba, 0 - - - -

Portocal, A 14 10 71 F.R.

Portocavado 9 10 111 F.P.

£U
o

DÍL:ACi\LÁA*“ £' t~! j- ... A A ■ documento forma parte do
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Cruces, As 48 58 121 F.P.

Dom brete 75 65 87 R.

Farlá - - - -

Guiximil 11 11 100 E.

Lagoa, A 14 11 79 F.R.

Laxe, A 8 4 50 F.R.

Lousado 3 4 133 F.P.

Orxás 19 14 74 F.R.

Paranos 22 28 127 F.P.

Pena Grande, A 20 21 105 P.

Porto de Abaixo, 0 5 4 80 F.R.

Rañón 11 6 55 F.R.

Sabuguerira, A 31 27 87 R,

Santé 42 35 83 F.R.

Santo 9 8 89 R.

Suavila 17 13 76 F.R.

Uceira, A 2 - - -

Vilarchá 10 13 130 F.P.

Vilariño 7 10 143 F.P.

Vilasuso 29 20 69 F.R.

NOGUEIRA (San Xurxo) 212 173 82 F.R.

Balvís 12 9 75 F.R.

Barra, A 12 6 50 F.R.

Casal, 0 7 4 57 F.R.

Casanova 74 56 76 F.R.

‘ ’ Freirá 20 14 70 F.R.

Mosqueiros 10 8 80 F.R.

Nogueira 11 14 127 F.P.

DÍUXEÍSiCiA.* re.; 
PXOM de Sobra..,l 
20CS, aprebaó; , 
do día 27 do r.ovoiT

-j documento forma parte do 
ca CPTCPT de 30 de malo do 

polo Pleno do Cpncello na sesión
iüi’O uo 2üuo:~
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\ Pedra Lobeira 5 5 100 E.

Piñeiro de Arriba 12 8 67 F.R.

Tellados, Os 17 22 129 F.P.

Vallo 32 27 84 F.R.

PORTA {San Pedro) 736 658 89 R.

Acea, A 23 16 70 F.R.

Albariza, A* - - - -

Amilladoiro, O 5 2 40 F.R.

Bustomaior 6 4 67 F.R.

Carreira, A* - - - -

Casa do Gado, A 4 3 75 F.R.

Casiñas, As* - - - -

Castro 8 5 63 F.R.

Cotarón, O 12 4 33 F.R.

Couso 22 21 95 E.

Eirexe Nova 26 17 65 F.R.

Gondrei 34 32 94 R.

Guitizá 25 22 88 R.

Lodeiro, O 27 25 93 R.

Louseira, A 4 4 100 E.

Mirador, O* - - - -

Outeiro, O 4 5 125 F.P.

Pontepedra, A 12 15 125 F.P.

Porcariza, A* - - - -

Reboredo ^XUNfA DE^aEH

Sobrado Aprobé definithSftifente pciftírde fe C 
Poiítit&Jefritorial, Obras Püttffias ^Tran

Vilanova
r

d^data 078 ABR7?009 R
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Vilarchao 37 27 73 F.R.

POUSADA (San Mamede) 173 144 83 F.R.

Cabanas 10 11 110 F.P.

Campelo 11 10 91 R.

Campo, 0 14 14 100 E.

Casanova* - - - -

Cimadevila 19 16 84 F.R.

Grandameá 5 1 20 F.R.

Grañas, Os 9 4 44 F.R.

Paio 10 10 100 E.

Pousada de Abaixo 19 16 84 F.R.

Pousada de Arriba 23 17 74 F.R.

Ramil 29 25 86 R.

Regas, As 5 5 100 E.

Sabegode 7 7 100 E.

Sar 8 4 50 F.R.

Xunta de Augas 1 1 100 E.

Zanca, A 3 3 100 E.

ROADE (San Andrés) 193 164 85 F.R.

Altopaso 4 8 200 F.P.

Brea, A 23 17 74 F.R.

Campoverde 6 3 50 F.R.

Esgueva, A 27 20 74 F.R.

Golmar 16 16 100 E.

Mandeo 13 13 100 E.

t i t Mato, 0 13 12 92 R.

Monteagudo 26 22 85 F.R.

Outeiro, O 8 7 88 R.

DILIXENC1A.- Para facer constar que este documento forma parte do
PXOM de Sntrsdo. da ’.'TTOrT <h£ 30 de malo dd
20CO, aprobado pro'';c'¡ polo Pleno do Conceüo na sesión plan xeral de ordenación municipal

db día 27 de novembro de 2008.

81 F.R.Vilariño

no estaban incluidos no nomenclátor de 1996, e si o están no nomenclátor de 2003Estes ni

95 < e s 105
105 < P s 115

115 < FP

Clasificación dos núcleos de poboación polo seu carácter.

PARROQUIA F.R. R E P FP

CARELLE (San Lourenzo) 3 2 4 3 -

A CIADELLA (Santa María) 5 1 3 - 2

CODESOSO (San Miguel) 6 1 5 1 3

CUMBRAOS (San Xulián) 15 1 3 1 5

FOLGOSO (Santa Cristina) 4 4 2 - -

GRIXALVA (San Xulián) 12 4 3 1 8

NOGUEIRA (San Xurxo) 9 - 1 - 2

PORTA (San Pedro) 11 3 3 - 2

POUSADA (San Mamede) 6 2 6 - 1

ROADE (San Andrés) 5 2 2 - 1

CONCELLO 76 20 32 6 24

Clasificación dos núcleos de poboación polo seu carácter e poboación. 

PARROQUIA F.R.

> 201 HAB.

ENTRE 101 E 200

ENTRE 51 E 100 2

ENTRE 0 E 50 72

TOTAL 74

R. E. P. F.P.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Cogselleira de 

1 Política Territorial, Obras Públicas e Trangytes
19

20
de date 0 8 AB|. 20G9

Uro Pauto Gómez Rioto 
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DiLiXENC!A.- Para facer constar que este documento forma parte do 
PXOM cic •--- ■■■-. *■ •- ^.
2c::, :■

2.4.- PROBLEMAS DERIVADOS DA DE MUNICIPAL

?o ds malo" (Jé
na sesión

A situación demográfica do concello de Sobrado ven caracterizada TSigual que os concellos 

da área onde se ubica pola súa regresividade e estancamente xeracional.

A evolución do stock demográfico municipal ó longo do presente sáculo caracterízase pola 

súa lixeira regresividade, con algún período de aumento de poboación.

Dende principios de sáculo ata principios dos setenta o seu número de habitantes foi en 

aumento. Non obstante a agricultura necesitaba reestructuracións para afrontar os retos duns 

mercados cada vez máis competitivos. Era necesario que descendese o número de persoas 

adicadas ó campo e proceder á reestructuración das explotacións. E como non había 

industria nin opcións laboráis no propio Sobrado, foi necesario que buscasen traballo fóra, en 

particular en Santiago. Por iso o seu número de habitantes de feito comezou a descender.

Sufriu perdas de poboación importantes desde os anos setenta. Durante a década dos oitenta 

rexistrouse un éxodo significativo de xente que mudou o seu lugar de residencia a zonas 

urbanas. Un dato relevante é a súa localización xeográfica, que nunha época de migracións 

interiores, escolleu a veciña Santiago para fixar a súa residencia principal.

A partir dos anos 80 a diminución da poboación prodúcese non só por fenómenos de 

movementos poboacionais ou migratorios, como viña acontecendo ata entón, senón tamén 

por causas de baixa natalidade e o conseguinte envellecemento da poboación.

Como consecuencia desa lixeira regresividade o pouco peso relativo do concello na 

poboación total da bisbarra tamén ven diminuíndo lixeiramente pasando, nos últimos 10 anos 

de 3.078 habitantes en 1986 a 2.706 habitantes en 1996.

Con 120 km2 Sobrado é un municipio territorialmente medio-grande e cunha densidade de 

poboación de 22,5 hab/km2, menos da terceira parte da media galega.

Atenderído & evolución da poboación RÓdese indicar que existen dúas fases diferenciadas na 

evolución demográfica do municipio ó longo deste século:

19
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A primeira délas comprende a súa primeira metade. En 1900 Sobrado contaba con 4.899 

habitantes, cifra que aumenta de forma continuada ata 1950 onde alcanza a súa cota máxima 

ó longo deste século: 6.465 habitantes.

Ñas seguintes décadas, vai diminuir notablemente a poboación e, aínda que descende en 

tódalas décadas, destaca a perda de habitantes entre 1970 e 1981, pasando de 4.441 a 

3.375 habitantes. Neste caso ademáis de que o número de falecidos é maior que o de 

nacidos, as saldas migratorias netas son espectaculares. Entre 1981 e 1991 séguese a 

mesma tendencia anterior, pero de maneira máis suave, perdendo, en termos de poboación 

de feito, 636 habitantes. A medra vexetativa é negativa ó igual que o saldo migratorio.

Finalmente, para o lustro 91-96, obsérvase un troco substancial na tendencia de diminución 

da poboación pois, en relación á poboación de dereito prodúcese a perda de 33 efectivos.

Como acontece nos casos que os fluxos migratorios netos son negativos, e os emigrantes 

pertencen ós estratos de poboación máis novos, prodúcese un envellecemento da poboación 

residente. En Sobrado a diferencia neste caso é moi grande, xa que a poboación con idades 

superiores ós 65 anos representan o 28,3% do total, sendo os individuos con idades 

comprendidas entre os 0 e 15 anos tan só o 10,7%. Fenda que se ensancha respecto ó 91, 

cando representaban o 26,2% e 13,8% respectivamente.

Non obstante danse factores hoxe en día que fan supor un troco de tendencia cara á 

estacionalidade da poboación, motivados pola mellora das vías de comunicación e o regreso 

de familias dende as vilas de tamaño medio limítrofes ó rural.

Por último, a pesar da importante perda de poboación rexistrada no municipio, a construcción 

de vivendas seguiu unha tendencia crecente, aínda que este crecemento foi moi baixo 

chegando na actualidade mesmo a estancarse. O tipo de vivendas que aumentou nos últimos 

anos son as que cumpren o papel de residencias secundarias, producíndose no resto de 

construccións un lixeira descenso.

O parque de vivendas de Sobrado medrou un pouco dende as 1 ^TÁWtfAífCrA 
1970 ata as 1.247 de 1981. Dende entón caracterizase Pol^^^(gflfi|59^fec^p{S¿|9(^riseileira de 

1.282 vivendas de 1991. En canto á súa distribución territ@(4SÍc^eínlbÓ¿pCttlia6|08bÜ6®<4^íñKÍWdes 

zonas diseminadas é maior que a que habita nos núcleos.

Urbanística
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

O problema demográfico máis importante a coi 

envellecemento da poboación cun crecemento vexel 

nulo ou regresivo.

Hai que sinalar que a distribución da poboación no ámbito do termo municipal é bastante 

uniforme destacando unha certa concentración de poboación no entorno da capital municipal 

Sobrado dos Monxes e na parroquia de Cumbraos.

O resto da poboación municipal, moi diseminada, caracterízase pola súa regresividade.

En calquera caso a agricultura e a gandería atópanse en fase de transformación e adaptación ás 

ngyfcs tendencias froito da entrada na Comunidade Eoonómica Europea. Estas actividades son 

as principáis xeradoras de riqueza e emprego conformando así unha estructura socioeconómica 

baseada principalmente no sector primario. A escasa industria aséntase no municipio tamén na 

transformación destes productos primarios, ademáis dalgunha relacionada coa carpintería 

metálica.

Tamén comezan a xurdir cultivos en invernadoiros, de elevado rendemento por unidade de 

superficie, dedicados principalmente a flor.

2,5.-A ACTIVIDADE ECONÓMICA 2.S.2. Sector secundario

Localizada no área xeográfica da Galicia interior, Sobrado realiza as súas operacións 

económicas no interior da área do termo municipal maniendo unha relación de dependencia xa 

sexa con Betanzos ou con Santiago. A actividade pertence case enteiramente ó sector primario, 

e desenvólvese sobre a base de aportación da actividade do sector terciario. Ambas forman o 

groso da actividade económica do municipio.

2.5.1. Sector primario

Neste sector é preciso sinalar dous puntos básicos:

1. Sobrado, dentro do ámbito provincial, non representa no sector unha estructura 

mellor dotada que o resto da provincia.

2. Dentro déla, a súa área xeográfica, como parte da Galicia interior, esta condicionada 
por unha serie de factores de carácter sociolóxico e demográfico que a condicionan.

INDUSTRIA.

A ausencia de Industria arraigada na rexión, maniféstase tamén en Sobrado, concretamente na 

falta de competitividade da maioría das existentes. Resumindo e en forma xeneralizada pódese 

sinalar que en Sobrado existe:

■ Unha industria marxinal, con escasa capacidade de absorción de man de obra 

cualificada.

■ Carencia de afluencia de capital ó que acompaña un baixo nivel tecnolóxico, con 

producción en series mínimas.

■ Defecto de comercialización.

Destacan os grupos de actividades de confección en serie, de roupa de vestir e complementos, e 

serrado e preparación industrial da madeira. Ademáis existen no municipio empresas dedicadas 

á fábrica de productos metálicos auxiliares.

De todo iso estímanse como características máis peculiares:

■ Unha excesiva poboación agraria.

■ En relación á división da propiedade, existe un auténtico problema, ó existir grande 

número de pequeñas extensións producto de excesivas parcelacións. Estase a 

comezar a concentrar a parroquia de Grixalva, pero aínda se atopa nunha fase 

inicial. ’

■ A inadecuada forma de explotación debida a que durante xeracións, foi tradicional 

unha forma determinada de cultivo.

Como resultado unha baixa porción da poboación activa traballa neste subsector (tendo en conta 

a parte de poboación que se despraza para traballarfora do termo municipal).

CONSTRUCCIÓN.

Pese a ter un número de obreiros ou persoal relacionada con esta actividade por empresa 

elevado, en relación con outra tipo de actividade, trátase dunha fonte de ingresos moi minoritaria.

2.5.3. Sector terciario Aprobado definitivamente por Orde da Corrseifeira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data 0 8 A8R. 2009
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Okm2 e unha poboación 

e baixo consumo “p'
Sobrado é o centro da área comercial municipal cunha su¡ 

aproximada de 3000 habitantes, ademáis de enmarcad; 

cápita".

As actividades relacionadas co transporte, a hostalería e o pequeño comercio son as principáis. 

Na maior parte trátase de pequeñas empresas de carácter familiar.

Actividad^ económicas e financeiras:

i. porta

11.FORA
3 1 5

1

1

’ I
PARROQUIA 

{OU MUNICIPIO) CAI XAS DE AFORRO BANCA OUTRAS ACTIVIDADES FINANCEIRAS E 
XURÍOtCAS

SOBRADO (MUNIC > 1 2

B, PORTA 1 1

11, FORA 1

En canto a licencias fiscais destacan os grupos de actividades de alimentación, téxtil e 

maquinaria.

Os servicios de hostalería ofrecen un hotel e unha casa de hospedes, ademáis estase a 

potenciar e incrementando a oferta de turismo rural.

O padrón I.A.E. de 1999 do Concello de Sobrado reflectía un total de 61 actividades 

empresarial e 2 actividades profesional, cuxa distribución por parroquias refiíctese a

Establecementos de alimentación minoristas

parroquia

{OU MUNICIPIO)
CARNICERÍAS

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

E BEBIDAS

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

12MOOM*

BOMBÓNSE
CARAMELOS

TABACOS EN
expendedor!

A

TABACOS EN 
MAQUINAS 

AUTOMATICAS

AUMENTOSE 
BEBIDAS EN 
MÁQUINAS

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

SEN
ESTABLEO.

SOBRADO (MUNIC.) 1 8 1 1 1 2 3

1. CARELLE
6. GRIXALVA

1 1

1

í. NOGUEIRA 1 1

¡.PORTA 1 4 1 1 1 2

10. ROADE

11. FORA

continuación:

Comerciáis relacionados coa construcción:

PARROQUIA 
(OU MUNIOPIO)

ALBANELERÍA E 
PEQUEÑOS TRABALLOS 

DE CONSTRUCCIÓN

INSTALAOÓNS DE 
FONTANERÍA

INSTALAOÓNS
ELÉCTRICAS

INSTALAOÓNS DE FRÍO E 
CALOR

PROMOCION 
INMOBILIARIA DE 

HXFICACtÓNS

SOBRADO (MUNIC.) 18 2 4 1 1

1.CARRLE 1
2. A CIADELLA 1

3. CODESOSO 1 1

4. CUMBRAOS 2 1

a. PORTA 9 1

9. POUSADA
11.FORA 3 3

Establecementos varios minoristas:

parroquia 
(OU MUNIOPIQ MOBLES APARATOS DE 

USO DOMESTICO

ART1G. MENAXE, 
FERRETERÍA, 

ADORNO

M ATERIAIS DE
construcción

ACCESORIOS E 
RECAMBIOS 
VEHÍCULOS

TODA CLASE 
MAQUINARLA

TODA CLASE 
ART1G. NOUTROS 

LOCAIS

SOBRADO (MUNtC.f 1 2 1 2 1 1 4

1. CUMBRAOS 2

¡.PORTA 1 2 1 2 1 2

PARROQUIA 
{OU UUNICIPtO)

PXORNAIS UBROS, 
ARTIG PAPELERIA

SEMBRES, 
FBmJZANTES, 

FLORES E PRANT AS

COMBUSTIBLES 
TODA CLASE

CARBURANTES E 
ACEITES DE 
VEHÍCULOS

CALZADOS 
COMPLEMENTOS DE 

PEL

CALZADO SEN 
ESTABLECEMENTO

SOBRADO (MUNIC.) 3 3 1 1 1 1

T, NOGUERA 1 1

B. PORTA 3 2 1

Establecementos maioristas:
PARROQUIA 

(OU MUNICIPIO)
MATÉRIAIS DE CONSTRUCCIÓN EXTRACCIÓN OUTROS 

MATERIAIS CONSTRUCCIÓN
CONSOLIDACIÓN E 

PREPARACIÓN DE TERREOS

CONSTRUCCIÓN COMPLETA, 
REPARACIÓN E 
CONSERVACIÓN

SOBRADO (MUNIC.) 1 1 1 1

9, GRIXALVA

7. NOGUERA
0. PORTA

10. ROADE
1

1

1

1

Establecementos hoteleiros:

PARROQUIA 
(OU MUNICIPIO)

CAFETERÍAS
BARES

CATEGORÍA
ESPECIAL

OUTROS BARES 
ECAFÉS

RESTAURANTES 
1 (¡ARFO

restaurantes

2GARFOS

HOSPEDAXE EN 
HOTOS E 
MOTEIS

HOSPEDAXEEN 
RONDASE 
CASAS DE 
HÓSPEDE3

ALOXAMENTO
5 TURISTICOS 

EXTRAHOTEL0 
ROS

SOBRADO (MUNIC.f ’3 1 , 14 2 1 1 1 2

1. CARELLE 1

3. CODESOSO 2 1 2

4. CUMBRAOS 1 1

5. FOLGOSO
G. GRIXALVA 2

7. NOGUEIRA

PARROQUIA 
(OU MUMCP10)

PROOUCTOS AUMERBOOSí 
XELADOS, ETC. MADEIRA e cortiza

LEI TE, PRODUCTOS LÁCTEOS, 
MEL, ACERE

CHATARRA E MATERIAIS DE 
DESF0TO

SOBRADO (MUNIC) 1 2 1 1

1. CARELLE

4. CUMBRAOS

F. FOLGOSO 

h NOGUEIRA

1

2
1

1

Fábricas e industrias:

PARROQUIA 
(OU MUNlCPtO)

MGBflJARlOPE
MADEJRAPARAO

FOGAR

OBTENCIÓN E 
ENVASADO 

GRAXAS ANIMAIS 
MAR

fabricación

QUE1XOE
MANTEIGA

panebolería
CONFECCIÓN 
PRENDAS DE 

VESTIR

CARPINTERÍA E 
CERRAXERÍA

FAGlARTTGl
carpintería

METÁLICA

SOBRADO (MUNC.) 

t. CARELLE

2. A CIADELLA

3. CODESOSO 
G. GRIXALVA 

7. NOGUERA

1 X.U MTA DE
Aprobado defi divamente pe r 
3ofítíca Tern’to ial, Obras Pú! li

GALICI
Orde da Conselleka de 

Seas e Transo¡p artes

delate o g AgRt 2009

O do servizo de |
NI&C GALLEGO.
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EXMO, CONCELLO DE SOBRADO

D!L1X£NC!A.- Para facer constar que este documento forma parte do 
PXCM da Sobrado, acia-.-.'-. X 6 Orce tía OPrO°T do 30 de malotft 
20C3, aero:.:,do ;; v ... • ;n:¡n polo Pieno do Oancello nasesMft
do día 27 de no ve rubro de 2008.

a. PORTA
9. POUSADA

1 1 2 \üí ijQ5f
1

Outros servicios e actividades:

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL

que preserve de forma clara a área rural e o entorno agrícola e posibilite o correcto 

desenvolvemej^o da actividade primaria, á vez que permita a ordenación do núcleo urbano.

PARROQUIA 
{OU MUMCPIO)

REPARACIÓN 
AUTOMÓBILES E 

BICICLETAS

ESPECTACULOS 
EN SALASE 

LOCAIS

perruquería 
SEÑORAS E 

CABALE! ROS

POMPAS
RJ1NÉBRES

XOGOS BULAR, 
PING-PONG, 

BOLOS E OUTROS

OUTRAS
MAQUINAS

AUTOMATICAS

TRANSPORTE 
MERCANCÍAS 
POR ESTRADA

SOBRADO (MUNIC ) 1 3 3 1 1 1 1

4. CUMBRAOS 1

B. PORTA 1 3 3

ir FORA 1

O desenvolvemento industrial do municipio de Sobrado viuse limitado ata a actualidade, por 

deficiencias ñas vías de comunicación existentes, e pola carencia de solo industrial 

convintemente dotado. Isto deu lugar á existencia dunha maior actividade agraria e gandeira. 

A sobresaturación das infraestructuras de transporte e a limitación das mesmas, debe 

corrixirse de modo axeitado, coa substitución ou ampliación das mesmas, xunto coa dotación

Comerciáis agrícolas e gandeiros:

PARROQUIA 
(OU MUNICIPIO}

EXPLOTACIÓN INTENSIVA DE GANDO PORCINO CRÍA

SOBRADO (MUNIC.) 1

11. FORA 1

de accesos cómodos ás mesmas, para poder estimular o tecido empresarial local. A tal fin 

deberán identificarse os terreos sobre os que este desenvolvemento industrial terá máis 

posibilidades de se conseguir, dando ademáis os mecanismos de xestión que prevé a lei do 

solo para o transformación dos terreos.

Servidos médicos ou asistenciais:

PARROQUIA 
(OU MUMCPIO)

FARMACIAS

SOBRADO (MUMC.J

9. PORTA

11.TORA

2

1
1

Profesional relacionados con servicios:

PARROQUIA 
{OU MUNICIPIO)

axentes de seguros afectos AGRUPACTÓNS E UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS

SOBRADO (MUNIC.) 1 1

1. PORTA 1

11. FORA 1

2.7 -O MEDIO URBANO

O medio urbano de Sobrado atópase constituido polo núcleo urbano de Sobrado dos Monxes. 

Trátase dun núcleo que basea as súas principáis características para poder considerarse 

como urbano na existencia de servicios urbanísticos e de numerosos equipamentos que 

regulan diariamente a actividade municipal como o concello, os centros docentes, o centro de 

saúde, etc.

Polo que respecta a outras características que o engloben dentro da categoría de solo urbano 

poderiamos destacar a presencia de edificacións colectivas con tipoloxías urbanas, con 

alineacións consolidadas.

2.6 - PROBLEMAS DERIVADOS DA ACTIVIDADE ECONÓMICA.

O municipio presenta unha segmentación clara en canto á súa actividade económica: por un 

lado, existe unha área de ciara vocación urbana, Sobrado dos Monxes, onde priman os 

sectores secundario e terciario, e por outro, o resto do termo municipal, cunha morfoloxia 

rural, de claro carácter primario. Esta especialización observada no termo municipal, debe 

servir de guía para a correcta distribución de actividades no territorio, de forma que a creación 

de solo industrial e residencial de alta densidade, non invada as zonas de actividade agrícola.

Aínda que non se detectasen ata a actualidade conflictos co medio agrícola derivados da 

urbanización do municipio, é necesaria unha delimitación da área de núcleo urbano e rural

Polo que respecta á morfoloxia deste habería que mencionar que se trata dun núcleo que 

medra ó longo dos camiños, sen profundidade e avanzando a medida que avanzan os 

servicios. Así se producen desfases importantes entre as parcelas, ou parte délas, que dan ó 

viarío principal e as traseiras destas.

Atendendo á clasificación do anterior planeamiento vixente había que mencionar a existencia

de dous núcleos máis que contan con algúns servicios urbanísticos, como o de As Cruces e o
de Mesón de Roade. Trátase en tódolos casos de núcleos de clara tende&yNrÜA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da ConselWra d.
Polihca Territorial, Obras PíblaeTtoSiT

2.7.1Análise da malla urbana
dedata, 0 8 ABR. 2009

Ur&anistica
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A malla urbana no caso concreto do núcleo de Sobrado dos Momtejs a$^seifoimada como 
en moitos outros núcleos urbanos de pequeño tamaño por un cruc^e^ára^as, neste caso 

as AC-231, e AC-934. No centro deste cruce atópase o edificio do coffCeílo e a "Praza do 

Portal”. A partir de aquí o núcleo esténdese en malla urbana cara ó oeste, ata as vivendas 

sociais (intervención xa realizada nos anos 50), polo norte ata as propiedades do pazo “Casa 

do Gado”, limite natural do crecemento do núcleo, polo leste ata as últimas edificacións xa 

próximas á lagoa de Sobrado e os núcleos rurais próximos e polo sur ata as propiedades do 

mosteiro. Esta malla urbana ademáis enlaza coa dos seguintes núcleos rurais lindantes: A 

Alvariza, A Carreira e A Porcariza. Os principáis equipamentos (polideportivo, colexio, centro 

de saúde, etc.) atópanse ubicados ó oeste, axudando neste limite a conformar a malla urbana 

entre a estrada e o camiño superior que limita con A Alvariza. Cara ó norte atopámonos co 

novo edificio do mercado, enclavado dentro da estructura de edificacións existentes axudando 

tamén a xustificar a existencia de malla urbana. Tódalas rúas existentes dispoñen de 

servicios de infraestructuras básicos, suficientes para as características das edificacións que 

soportan e son susceptibles de soportar ata a súa colmatación.

2.8.- PROBLEMAS DERIVADOS DO MEDIO URBANO.

O solo urbano do municipio de Sobrado concéntrase principalmente en Sobrado dos Monxes, 

ubicándose aquí a vivenda colectiva do termo municipal.

O principal problema derivado do medio urbano é a regulación dun entorno urbano con 

expectativas de crece mentó ó longo do viario, avanzando conforme se crean os servicios 

urbanísticos. No núcleo de Sobrado dos Monxes debe continuarse completando o tecido 

urbano formado por vivenda colectiva con fronte ás principáis vías, así como plantexar novas 

rúas que faciliten o desenvolvemento do solo urbano.

Paralelamente ó desenvolvemento da trama urbana, deberanse corrixir as deficiencias de 

solo dotacional e de equipamento, derivado do crecemento sen un instrumento de 

planeamento axeitado.

2.9 - A ORDENACIÓN MUNICIPAL

2.9.1Ó pláneamento municipal

O Concello de Sobrado, ó día de hoxe non dispon de figura de planeamento propio para o 

seu ordenamento municipal rexéndose a efectos urbanísticos polas Normas Complementarias

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

forma parte do 
- - i0 de malo tfO 

Concello na sesión
/ I J

e Subsidiarias Provinciais, aprobadas pola Consellería de Ordenación do Territorio e Obras 
•f^úbli^as o 3 de Abril de 1991.

-.-J

A día de hoxe o mencionado planeamento atópase superado pola realidade municipal, sobre 

todo no que se refire á regulación de usos nos solos agropecuarios. A modernización e 

ampliación das explotacións gandeiras, a construcción de cortes nos núcleos e as súas zonas 

aledañas, e a regulación das vivendas no rural son as que aconsellan a revisión das normas 

vixentes.

Por último o solo urbano necesita unha revisión, pois o modelo baseado no crecemento ó 

longo dos camiños e víais existentes con anterioridade plantexa serios problemas de traza e 

de resolución do contacto das zonas edificadas coas vacantes.

Dado o nivel de desenvolvemento e consolidación atinxido pola edificación, o novo Plan Xeral 

debe, necesariamente, asumir as detemninacións e actuacións iniciadas en base ó mesmo, 

posibilitando o remate da trama urbana iniciada do modo máis adecuado, e mediante a 

introducción dos sistemas de xestión previstos na lexislación actual, completar as dotacións 

de espacios libres e equipamentos tanto para a poboación existente como a futura.

2.9.2.- O planeamento dos concellos limítrofes

O concello de Sobrado linda ata con sete concellos, dous deles na provincia de Lugo, nos que 

o estado do planeamento é o seguinte:

CONCELLO FIGURA DE PLANEAMENTO DATA DE APROB.

Friol NN.SS. P. Municipais 19/09/90

Guitiriz NN.SS. P. municipais 12/02/85

Curtís Plan Xeral de Ordenación Municipal 19/09/07

Vilasantar Plan Xeral de Ordenación Municipal 14/07/98

Boimorto Plan Xeral de Ordenación Municipal 06/02/07

Melide NN.SS. P. municipais 07/04/94

Toques Plan Xeral de Ordenación Municipal 21/12/07

Neste momento xa catro concellos contan con Plan Xeral. O resto dosXU&TA DEc6)ftLJCIA 
con Normas Subsidiarias, se atopan revisando o seu planeamenfiP^SrPásfelíiySBiWtepaítáltláilía Consefleira de

e tramitación variadas. Transportesr
ESTUDIi

de data, 0 8 ABR. 2009
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EXMO. CONCELLO DE SOBRADO

Non obstante, debido ás particulares condicións topográficas de Sobrado, con zonas 

accidentadas na maioría dos bordes municipais, non se detectaron tensións urbanísticas eos 

concellos limítrofes.

Polo que respecta ós asentamentos rurais non se detectaron núcleos raíanos de importancia.

2.10.- PROBLEMAS DERIVADOS DA ORDENACIÓN MUNICIPAL, 

a) , A clasificación do solo.

A redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal debe recoller os trocos producidos como 

consecuencia do desenvolvemento acontecido ata o momento presente, e emendar 

desaxustes de detalle, á vez que corrixa aqueles elementos inadecuados que se puidesen 

detectar durante o tempo transcorrido.

Así mesmo, referente á clasificación do solo, a posibilidade de introducir mecanismos de 

reparto de beneficios e cargas que garantan o correcto desenvolvemento de bolsas de solo 

enclavadas na periferia dos núcleos existentes, debe reflectirse nunha solución para as 

mesmas, que permita completar a trama urbana, efectuar as reservas necesarias para 

espacios libres e equipamentos, á vez que se garante un correcto desenvolvemento do 

proceso urbanizador.

O sinalamento de todas aquetas áreas que deban ser obxecto de especial protección polos 

seus valores naturais ou agrícolas, permitirá ubicar as zonas sobre as que se poden producir 

os posibles crecementos de remate da trama urbana aludidos con anterioridade, 

considerándoas como aptas para o desenvolvemento urbanístico, regulando as condicións 

que deban cumprirse en cada caso e establecemento os necesarios criterios para potenciar o 

desenvolvemento dos sectores de solo urbanizable.

Neste sentido, o Plan Xeral debe contemplar medidas normativas correctoras que impidan o 

deterioro medioambiental e protexan o desenvolvemento harmónico entre a paisaxe natural e 

o crecemento urbano.
> i ,

A recuperación ambiental das manees dos cursos ftuviais debe ser abordada con eficacia, á 

vez que é necesario protexer as masas forestáis frondosas e aqueles enclaves cuias 

características paisaxísticas ou naturais así o necesiten.

O solo urbano de Sobrado, concéntrase no núcleo de Sobrado dos Monxes, existindo 

ademáis os núcleos de As Cruces e do Mesón de Roade con algúns servicios urbanísticos. 

Estes núcleos caracterízanse por unha ruralidade importante. A vivenda colectiva sitúase na 

capital municipal. Nela prodúcese un lixeira crecemento edificatorio que tende a completar as 

zonas edificables, que como se explicou anteriormente se producen ó longo do viario 

existente.

No núcleo de Sobrado debe continuarse co remate do tecido urbano formado por vivenda 

colectiva en mazá pechada así como plantexar novas rúas que fagan máis xestionable o 

desenvolvemento do solo urbano.

Paralelamente ao desenvolvemento da trama urbana, mediante a introducción de correctos 

mecanismos de xestión, deben corrixirse as deficiencias de solo dotacional e de 

equipamento, derivado do crecemento sen un instrumento de planeamento adecuado.

Polo que respecta ó resto de solo urbanos, a tipoloxia edificatoria así como as expectativas 

de crecemento fan que a pesar da existencia de servicios urbanísticos, a clasificación que se 

considera máis adecuada na actualidade é a de núcleo rural.

24

c) Os núcleos rurais.

Os núcleos rurais existentes vense presionados polo desenvolvemento da edificación nos 

mesmos a cal tende cada vez máis a invadir os terreos de cultivo ao non atopar posibilidades 

de construcción nuns núcleos de estructura moi pechada e parcelas de escaso tamaño e 

aproveitamento edificatorio. Esta invasión vese ademáis apoiada por unha rede de camifios 

estradas e pistas que facilitan a ubicación das vivendas tora da estructura do núcleo. Esta 

situación debido ás especiáis condicións climatolóxicas, ambientáis e topográficas de todo o 

concello estendeuse á totalidade do termo municipal sendo na actualidade poucos os núcleos 

rurais que conservan a súa estructura orixinaria.

Este modelo de asentamento baseou ademáis a súa implantación na inexistencia de

planeamento vixente, pois ao carecer de zonas de especial protección e ao permitir a
construcción de vivendas unifamiliares en todo o termo municipal, pr^(^¡)fff5^^ &E°GAfei|€lA

a colonización do solo non urbanizable. Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
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Deberá ser prioritario desde o planeam'^cCájgWimitación de núcleos rurax 

situación existente na actualidade, a cal é un feito ineludible, e a acoutep/co ftfHde ajmríitar 

para que no futuro non se volten a producir as actuáis situacións'cíe invasión dfe terreos 

rústicos con edificacións. Por outra lado o recoñecemento dos asentamentos de poboación 

coas dimensións e edificacións existentes hoxe en día supon a non protección destas áreas 

de solo, o cal perece de todo lóxico pois teñen as súas capacidades productivas minguadas ó 

estar invadidos pola edificación.

d) Os sistemas xerais.

A rede de comunicacións.

A rede de comunicacións, vistas as previsións de organismos superiores para a zona, na que 

non se plantexa ningún viario xeral novo, débese adaptar á realidade existente, encaminando 

os posibles crecementos e o desenvolvemento dos núcleos cara dito viario. Considéranse 

como principáis eixes vertebradores da realidade municipal as estradas AC-231, AC-934, CP- 

8001 e CP-8002, así como as estradas municipais que radialmente parten da capital 

municipal.

En función do trazado destas vías, contemplaranse as conexións coas mesmas da rede viaria 

dos solos a desenvolver.

Deberase recoller na normativa xeral do Plan, un correcto posicionamento das edificacións 

respecto ás vías de comunicación, evitando a conversión das mesmas en "rúas urbanas”.

Os equipamentos.

O sistema de equipamentos do termo municipal debe ser complementado naqueles casos 

que máis demanda social podan ter no momento actual e no futuro, como son os de carácter 

asistencia!, docente e administrativo, así como debe buscarse a obtención doutros que 

incentiven ou promovan a actividade terciaria.

- Os espácios libres.

Un dos aspectos máis relevantes do Plan Xeral que se pretende será o facer posible a 

obtención dalgúns solos co fin de os converter en Parques Urbanos do termo de Sobrado,

25
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Existe unha grande parcela municipal entre As Cruces e Sobrado dos Monxes que se 

pretende configurar como unha grande bolsa recreativa e deportiva. Ademáis reservarase 

unha zona dentro do solo urbanizable de tal forma que se cree unha zona verde xa que, 

aínda que existen espacios libres repartidos por todo o municipio, considérase que existe 

certo déficit preto da capital municipal.

Asemade, considérase fundamental a protección dalgunhas parcelas de alto valor 

paisaxísticc debido á súa relación co mosteiro, como porexemplo a protección dunha grande 

masa forestal de especies autóctonas situada preto do núcleo de Sobrado, así como o 

establecemento de cuñas de protección ñas marxes do sistema hidrolóxico e fluvial do termo.

2.11.- INCIDENCIA DA LEXISLACIÓN SECTORIAL ViXENTE

Listado da normativa e as actuacións previstas polos distintos organismos sectoriais:

• Organismo: Subdirección Xeral de Estradas. Dirección Xeral de Obras Públicas.

Consellería de Política Territorial Obras públicas e Vivenda. Xunta de Galicia.

- Lexislación sectorial: Lei 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia,

- Ámbito: Estradas de titularidade autonómica que discorren polo termo municipal: 

AC-840, AC-934 e AC-231.

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste 

ámbito a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada 

unha délas.

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do 

mencionado organismo para este concello.

- Organismo: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente.

- Lexislación sectorial: Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, RD 103/2003, de 24 de 

xaneiro, Texto Refundido da Lei de Augas, R.D.L. 1/2001, do 20 de xullo. 

Regulamento do dominio público hidráulico, RD 849/1986, de 11 de abril, 

modificado polo RD 606/2003 de 23 de maio.

- Ámbito: Augas continental, cauces de correntes naturais, continuas ou 

descontinuas, leitos dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en cauces 

públicos, acuíferos subterráneos, ós efectos dos actos de disposición ou de 

afección dos recursos hidráulicos.

- Afeccións: as marxes dos cauces están suxeitas en toda a súa extensión 
lonxitudinal a unha zona de servidume de cinco metro^tü NrEAj D,^£eAIsÍC IA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
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público e unha zona de plicía de 100 mi$KpsÍgjí <¡gifhura no que se con 

uso do solo e as actividades que nel se desen roien.

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas' 

mencionado organismo para este concello.

Organismo: Dirección Xeral de Avaliación e Calidade Ambiental

- Lexislación sectorial: Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran 

provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea 

Natura 2000, como espacios naturais en réxime de protección Xeral (DOG, luns 16 

de xuño do 2003, n° 115). Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da 

natureza. Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. 

Espacios naturais e inventario de patrimonio das Normas Complementarias e 

Subsidiarias Provinciais, de 3 de abril de 1991, DOG n°72 de 16 de abril.

- Ámbito: Espacios Naturais inventariados, humedais e calquera outro elemento 

incluido nalgún dos inventarios sectoriais.

- Afeccións: Variables en función do espacio natural protexido.

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do 

mencionado organismo para este concello.

Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura, Comunicación

Social e Turismo.

- Lexislación sectorial: Lei 16/1985, de 25 de Xuño, do Patrimonio Histórico Español. 

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. Decreto 449/1973, 

do 22 de febreiro, sobre protección dos "hórreos" e "cabazos". Decreto 571/1963 

de 14 de marzo, sobre protección de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos 

de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico. 

Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de castelos españois.

- Ámbito: Elementos e xacementos catalogados polas Normas Subsidiarias 

Provinciais ou incluidos nalgún dos inventarios da Dirección Xeral de Patrimonio.

- Afeccións: Variables entre os 50 m e os 200 m dende o punto máis exterior do 

elemento que se protexe.

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do 

mencionado organismo para este concello.

Organismo: Deputación Provincial da Coruña.

- Lexislación sectorial: Lei 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia.
- Ámbito: Estradas de titularidade provincial que discorren polo termo municipal: CP- 

8001 e CP-8002, CP-3205 e 4604.

nto forma parte cfo 
de 30 de malo dft

¡oncello na sesión plan xeral de ordenación municipal

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste 

—** ámbito a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada

unha délas.

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do 

mencionado organismo para este concello.

2.12.- ANÁLISE DAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAIS

2.12.1.- Infraestructuras viarias

A estructura viaria do concello de Sobrado atópase formada por dúas estradas autonómicas, 

catro provinciais e un número importante de locáis, pertencentes ó concello.

A estructura das estradas autonómicas é radial, partindo todas da capital municipal a conectar 

eos concellos limítrofes ó leste, oeste e norte. De entre as autonómicas destacamos pola súa 

importancia na estructura municipal a AC-231 que, a pesar de pertencer á rede secundaria, 

foi recentemente reformada e ampliada e serve conexión á capital municipal co núcleo de 

Teixeiro e a partir de aquí coa autovía A-6.

A AC-934 comunica Sobrado ó oeste con Arzúa e de ai con Santiago e ó leste coa provincia 

de Lugo a través de Friol. O estado desta estradas, pertencentes á rede primaria 

complementaria, é aceptable para a súa categoría.

A estrada AC-840, da rede primaria básica fai de limite municipal nunha pequeña franxa de 

terreo no extremo oeste do concello.

As estradas provinciais complementan a rede autonómica e serven de conexión do concello 

eos limítrofes. Non teñen unha estructura clara e as súas características son similares. 

Extraído do inventario de estradas da Deputación obtéñense os seguintes dados:

Código Long. conc. Plataforma Calzada Tipo firme

CP-3205 1,70 6,00 5,00 Trat. Superf.

CP-4604 2,15 5,00 5,00 Trat. Superf.

CP-8001 8,35 6,00 5,50 Trat. Superf,

CP-8002 1,90 6,00 5%uneiMltc
IA
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O resto das estradas son de titularidade 

conservación dispares, non pudendo establecerse

2.12.2.- Infraestructuras de servicios

A Secri

nen anchos, firmes e estado 

de prioridade dalgunh ándelas.

2.12.2.1. - Abastecemento de auaa

No termo municipal de Sobrado existen na actualidade varios depósitos que serven tanto á 

poboación existente como ás posibles ampliacións desta.

Para o abastecemento da capital municipal existen dous depósitos, un de 300 m3 na ladeira 

do monte da Casa do Gado o outro ñas proximidades do novo campo de fútbol con 

capacidade de 500 m3. Entre ambos pódese abastecer unha poboación, no seu entorno de 

5.300 habitantes, algo que entra dentro das expectativas previstas no planeamento. A partir 

destes depósitos, conectados cunha conducción de fundición de 135 mm, repártese a boa 

parte do termo municipal.

No resto do termo municipal existen varios depósitos situados cerca dos núcleos máis 

importantes, e asi temos varios deles cerca de As Cruces, na parroquia de Roade, etc. co cal 

a xeraiización da dotación de auga ó termo municipal é factible.

2.12.2.2. - Saneamento

O saneamento céntrase fundamentalmente no solo urbano de Sobrado e nós núcleos de As 

Cruces e Mesón de Roade, aínda que neste último caso sen depuración.

No primeiro dos casos, a depuradora, situada en Pontepedra, satisfai as dimensións da 

poboación actual e dimensionouse para atender as necesidades futuras da poboación. Cunha 

capacidade de depuración máxima de 12 m3/h e unha media de 8,6 m3/h, pode chegar a 

servir unha poboación de en torno a 1.200 habitantes, algo que evidentemente cubre as 

mellores expectativas de crecemento que se poidan prever (actualmente a capital municipal 

conta cunha poboación de lago máis de 300 habitantes).

2.13 - ANÁLISE DOS ESPACIOS LIBRES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES

Como moitos concellos rurais de Galicia, Sobrado conta cunha rede de equipamentos de 

carácter local que dan servicio a unha poboación espallada e cuia distribución lóxica ó longo 

do termo municipal, é a parroquial. Así o principal equípamento parroquial é o reiixioso, a
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igrexa parroquial, que nalgúns casos se asocia coa dotación de usos sociais á casa reitoral e 

o cemiterio parroquial, formando parte ou non do conxunto parroquial. No caso concreto de 

Sobrado, as dificultades de ampliación dos existentes ou de nova creación obrigaron ó 

concello a prever un cemiterio municipal, para dar servicio ó termo municipal.

A dotación de equipamentos de carácter local, que dan servicio ás diferentes parroquias, se 

complementa eos centros socioculturais, en moitos casos as antigas escolas unitarias 

reconvertidas e noutros de nova creación, e as pistas polideportivas, as cales se reparten de 

maneira heteroxénea polo termo municipal, atopando casos dalgunhas parroquias que contan 

eos dous servicios e outras que non contan con ningún. Dos primeiros destes equipamentos 

haberla que reseñar que o seu uso en xeral se destina xuntanzas veciñais e que a súa 

dotación material é en moitos casos escasa. Dos segundos, que o seu uso principal é mais a 

de zona de xogos que o da práctica do deporte organizado.

Por último haberla que reseñar un bo número de áreas recreativas e zonas de xogos de 

nenos, que van aparecendo en parcelas veciñais, municipais ou cedidas por algún 

propietario. O estado de conservación de moitos destes equipamentos é en xeral deficitario.

Polo que respecta ós equipamentos de sistema xeral habería que dicir que, neste aspecto, 

Sobrado é un concello suficientemente dotado. Os seus principáis equipamentos atópanse 

nunha posición central en relación ó termo municipal, ó concentrarse na capital e o seu 

mantemento e dotación en suficiente. Na capital municipal atópanse o antigo e o novo centro 

de saúde, o antigo e o novo concello, os colexios, varias prazas e espacios libres, o 

pol¡deportivo, as piscinas e o mercado municipal. Ademáis o concello está a construir nestes 

momentos un campo de fútbol e o xa mencionado cemiterio municipal.

No seguinte listado inclúense os equipamentos existentes tanto de sistema xeral como local:

CÓDIGO- ELEMENTO PARROQUIA - NUCLEO SUPERFICIE (ma)

RCL-1 C. parroquial Carelle - A Igrexa 3.815

DPL-2 Campo de fútbol Ciadella-A Igrexa 4.990

RCL-2 C. parroquial Ciadella - A Igrexa 1.234

REL-2 Igrexa parroquial Ciadella - A Igrexa 459

SCL-2 Antiga Escola Ciadella - A Igrexa XUNTA DI E GALICIA 719
SCL-3(a) Antiga escola Codesoso - A Anur*^^ definitivamente »r Orde da Consellwstfc

r««ala 0 | ABO. 2009
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RCL-3 C. parroquial Codesoso - 0 Fondo de Codesoso 882

SCL-3(b) Antiga escola Codesoso - O Porto do Asno 706

ELL-3(a) Espacio libre Codesoso - Fondo do Codesoso 4.572

ELL-3{b) Espacio libre Codesoso - 0 Porto do Asno (As Pías) 24.941

ELL-4 Espacio libre Cumbraos - A Armada 8.538

REL-4 Capela Cumbraos - A Armada 1.612

ZVL-4 Zona verde Cumbraos - As Cruces 7.304

RCL-4 C. parroquial Cumbraos - Eirexe 1.467

CEL-5 Cemiterio parroquial Folgoso - A Medorra 465

ELL-5 Espacio libre Folgoso - A Medorra 601

REL-5 Igrexa parroquial Folgoso - A Medorra 723

SCL-5 Antiga escola Folgoso - A Medorra 1.108

RCL-6 C. parroquial Grixalba - A Pena Grande 3.484

REL-6 Igrexa parroquial Grixalba - A Pena Grande 962

SCL-6(a) Antiga escola Grixalba - Dombrete 523

ELL-6 (a) Campo da festa Grixalba - Sabugueira 1.570

ELL-6 (b) Espacio libre Grixalba - Dombrete 2.742

SCL-6(b) Antiga escola Grixalba - Sabugueira 680

SRX-7 Depósito de auga Grixalba - As Cruces 3.792

SRX-8 Fosa Grixalba - As Cruces 1.040

RCL-7 C. parroquial Nogueira - Nogueira 1.928

REL-7 Capela Nogueira - Vallo 156

ADX-1 Casa do Concello Porta - Sobrado dos Monxes 215

CEL-8 Cemiterio parroquial Porta - Sobrado dos Monxes 669

CMX-1 Mercado Porta - Sobrado dos Monxes 1.135

DCX-1 Centro escolar Porta - Sobrado dos Monxes 9.167

DPX-1 Pista-Piscina Porta - Sobrado dos Monxes 6.409

DPX-2 Campo de fútbol Porta - 0 Amilladoiro 26.634

ELX-1 Xardin (diante mosteiro) Porta - Sobrado dos Monxes 3.004

ELX-2 Parque Porta - Sobrado dos Monxes 2.549

REL-8 Igrexa parroquial Porta - Sobrado dos Monxes 980

SAX-1
l

Centro de saúde Porta - Sobrado dos Monxes 1.338

SAX-2 Centro de saúde Porta - Sobrado dos Monxes 1,952

SCX-1 Correos Porta - Sobrado dos Monxes 455

SRX-1 CTE Porta - Sobrado dos Monxes 301
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SRX-2 Depuradora Municipal Porta - Pontepedra 1.811

SRX-4 Punto Limpo Porta - O Amilladoiro 6.827

SRX-5 Depósito de Auga Porta - O Amilladoiro 1.575

SRX-10 Depósito de Auga Porta - Sobrado 897

ZVX-1 Zona verde (N) Porta - Sobrado dos Monxes 6.359

ZVX-2 Zona verde (S) Porta - Sobrado dos Monxes 4,640

ELL-9 Campo da festa Pousada - Pousada de Abaixo 577

RCL-9 C. parroquial Pousada - Pousada de Abaixo 742

SRX-9 Depósito de auga Pousada - O Campo 1.848

ELL-10 Campo da festa Roade - A Brea 1.050

RCL-10 C. parroquial Roade - A Brea 5.049

SRX-6 Depósito de auga Roade 17.662
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