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Informe de Impacto Histórico, Artístico e
Etnográfico da Construcción dun Vertedoiro en

Ribadeo.

Denominación
do Proxecto:

Tipo de Actuación: 	 Preventiva.

I. FICHA TÉCNICA.

Proinove: 	 Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

Localización: 	 O Valín, Obe, Ribadeo (Lugo).

Arqueólogo Director: 	 Eduardo Ramil Rego.

Alles León, M.J.

Castro Paredes, 1.

Equipo Técnico: 	 Insua Linares, M.J.
López Pérez, C.

Rodríguez Añón, E.

Tempo de Execución: 	 2 días
	

do 09/05/01 ó 10/05/01.

Cód. Procedemento: 	 CJ 102A01/164-0.

Data Autorización: 	 26/04/01.

Clave Proxecto: 	 Nr 01 / 12.

Depósito Materiais: 	 Non se atoparon materials
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II. INTRODUCCIÓN.

Perante a tramitación administrativa para a construcción dun

vertedoiro no O Valín, Obe, Ribadeo (Lugo), ), promovida pola "Dirección

Xeral de Patrimonio Cultural", en virtude do establecido no Decreto

327/91, do 4 de outubro, de Avaliación de Efectos Ambientais para Galicia

(DOG 15/10/1991), procedeuse á tramitación correspondente, perante a

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, para a realización

dunha prospección arqueolóxica superficial intensiva e avaliación históri-

co, artístico i etnográfica dirixida polo Arqueólogo Don Eduardo Ramil Re-

go.

O vertedoiro emprazarase dentro dos seguintes vértices X 656.000 - Y

4.821.000; X 657.000 - Y 4.821.000; X 656.000 - Y 4.820.000; e X 657.000 - Y

4.820.000, referidos ó Huso 29T, cuadrícula PJ da proxección U.T.M.

A prospección desenrolouse no marco do artigo 32 da Lei 8/95 do Pa-

trimonio Cultural de Galicia que establece a necesidade de realizar unha

avaliación de Impacto ou Efecto Arqueolóxico cando existan plans, pro-

gramas ou proxectos que pola súa incidencia sobre o territorio poidan po-

ñer en risco de perda ou destrucción ós bens do patrimonio cultural de

Galicia
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III. ENTORNO XEOGRÁFICO.

O Concello de Ribadeo conta cunha superficie de 106 Km 2 , sitúase no

nordeste da Provincia de Lugo, na unidade xeográfica coñecida como

Mariño Oriental.

A maior parte do concello atópase vencellado coa Rasa Cantábrico,

unidade morfolóxica que configura unha penechaira litoral cuxa anchura

vai decrecendo en Galicia ata desaparecer no Cabo Burela, deste xeito a

costa un perfil abrupto cunha dominancia de contis. O resto da superficie

municipal ven determinada por un modelado ondulado que chega a ex-

cede-los 500 metros de altitude no Monte Mondigo e no Monte de Peña-

longa.

Atendendo ás pendentes medias, atopámonos cunha mejoría de

pendentes suaves, acentuándose deica o mar e o Río Éo. O substrato co-

rresponde cun dominio xeolóxico do manto de Mondoñedo, onde as ro-

chas sedimentarias constitúen a unidade litolóxica preeminente.

A climatoloxia da área de estudio está caracterizada por unha gran

suavidade térmica característica de climas oceánicos. A temperatura mí-

nima absoluta en xaneiro é superior ós -8 2C, mentres a media deste mes-

mo mes é de 8 2C, en xullo a máxima absoluta sitúese nos 3620, e a media
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rolda os 182C. A temperatura media anual é de 12,92C, e a media reduci-

da descende ós 12 2C, sendo a amplitude térmica anual de 11,2 2C. O risco

de xeadas é inferior ós tres meses, considerándose de Clase L (Limoeiro).

Polo que se refire ás precipitacións, recóllense menos 1.000 1/m 2 de chuvia

ano, repartida entre un 80 días, o que significa un déficit hídrico anual de

100 a 200 mm. Estes datos poñen de releve que nos atopamos ante unha

variedade climática oceánica típica de climas da fachada litoral, dándo-

se unhas temperaturas frescas e abrigo pluviométrico.

Na análise do chan, vemos como na área predominan solos con es-

pesores maiores ós cincuenta centímetros. Os tipos de solos predominantes

son o Cambisol húmico, asociándoselle, de xeito minoritario, o Leptosol liti-

o° e o Leptosol úmbrico.

Polo que se refire á poboación, no Concello de Ribadeo na primeira

metade de século tivo lugar un aumento inferior ó 25%, 6 longo da segun-

da metade da centuria rexistrou un descenso inferior ó 10%. A densidade

de poboación ó longo deste século oscilou entre os 50 e os 100 h/Km 2 , na

actualidade conta, o termo municipal, con 83,7 h/Km2.

O crecemento vexetativo descendeu 6 longo do derradeiro cuarto

do século, sendo chamativamente negativo en 1986 con -52. Existen 2.216

vivendas, 1.713 en núcleos, 1.498 en diseminado e 1.579 no núcleo princi-

pal.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

AGRÍCOLA-GANDEIRA 	 INDUSTRIA 	 SERVICIOS
PESCA 	 CONSTRUCCIÓN

Dende o punto de vista económico, o 43,6% da poboación ocúpase

no sector agrícola-gandeiro-pesqueiro, o 11,2% na industria, o 8,5% na

construcción e o 38,6% en servicios.

USOS DA TERRA

A base económica do concello atópase no sector servicios, manten-

do unha importante superficie dedicada ó cultivo hortícola, dentro dos

usos da terra o a superficie forestal é a prioritaria cun 50,2%, seguido das
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terras de labor (23,9%), pastos (18%), e outros (7,9%). Existen 872 explota-

cións agrarias que contan con 7.563 parcelas, de tal xeito co tamaño me-

dio da explotación é de 7,9 Ha, e o de a parcela é de 0,9 Ha. Dentro do

censo gandeiro cabe salienta-la existencia de 4.996 vacas muxindo, dun

total de 8.550 cabezas de bovino; as unidades de porcino ascenden a

5.460.

IV. OBXECTIVOS E METODOLOXÍA.

Entendemos como obxectivo principal deste proxecto a comproba-

ción fidedigna da existencia de calquera tipo de xacemento/depósito ar-

queolóxico ou elemento patrimonial. E como resultado dela, procedeuse,

en virtude do establecido no Decreto 327/91, do 4 de outubro, de Avalia-

ción de Efectos Ambientais para Galicia (DOG 15/10/1991), á avaliación

dos efectos que sobre o patrimonio arqueolóxico, histórico-artístico e et-

nográfico poda ocasiona-los traballos do vertedoiro, e establece-las co-

rrespondentes medidas protectoras e/ou correctoras que teñan cabida á

tenor da lexislación vixente.
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No aspecto metodolóxico é preceptivo o emprego dos métodos si-

nalados polo Arqueoloxict como disciplina de investigación histórica.

Abranguendo unha primeira fase de documentación en gabinete e outra

serodia de documentación de campo, é dicir, a propia prospección su-

perficial.

A primeira fase é conducente a documentar tódolos xacemen-

tos/depósitos arqueolóxicos no área de estudio, xunto coas evidencias

que da existencia dos mesmos recoñeza a Arqueoloxict ou as súas ciencias

auxiliares.

Como punto de partida para a localización dos elementos constituti-

vos do patrimonio arqueolóxico servímonos do estudio bibliográfico. De

seguido consultáronse os distintos inventarios, catálogos e listados de Pa-

trimonio Histórico existentes, atendendo especialmente ó "Inventario Ar-

queolóxico de Galicia", e as Normas Complementarias e Subsidiarias de

Planeamento Urbanístico da Provincia de Lugo. Como remate do estudio

de gabinete consideramos á valoración da toponimia menor, o análise

cartográfico, e o estudio da fotografía aérea.

Posteriormente deu comezo o traballo de campo, a prospección

propiamente dita que consistiu nun estudio superficial visual intensivo da

área, sinalando tódalas evidencias que podan indica-la existencia dalgún

elemento patrimonial, indicando, se foro preciso, a súa extensión e/ou a

dispersión dos achados.
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Tódolos elementos localizados serán recollidos e identificados en dúas

fichas. Unha que conxugue a información arqueolóxica e de localización

e outra que reflicta os efectos patrimoniais e as medidas correctoras pro-

postas.

A prospección, no seu desenrolo, atendeu ó establecido no Decreto

199/97 do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na

Comunidade Autonómica de Galicia. Nela considéranse unha serie de

zonas atendendo a avaliación ambiental: Área de afección directa

aquela coincidente coa superficie da obra; Banda de afección a delimi-

tada por unha tiña perimetral que dista 50 m do extremo dos cortes do ver-

tedoiro; e Banda de incidencia, comprendida entre a banda de afección

e os 200 m a partires da área de afección directa.

A avaliación do efecto, dentro da Declaración e Efectos Ambientais,

terá a consideración de crítico (inferencia crítica) cando existan xace-

mentos/depósitos arqueolóxicos na área de afección directa, tolerable

(inferencia tolerable) se existen na banda de afección, e compatible (In-

ferencia compatible) no caso de atopar algún na banda de incidencia.

De existir algún deles na banda de incidencia atenderase ó estipulado nas

Normas Subsidiarias e Complementarias do Planeamento Urbanístico da

Provincia de Lugo (D.O.G., 18,25/01/90).

Como a lexislación está pensada para valorar impactos e efectos de

carácter ambiental consideramos que äs cualificacións anteriores debe-

mos engadir outra categoría, esta sería a de sen impacto (sen inferencia),

9 c.=
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que aplicariamos cando o ben patrimonial non se vexa afectado de xeito

ningún.

Área Banda Impacto Inferencia

Xacemento arqueolóxico De afección directa Crítico Crítica

Límite do xacemento ata 50 m
De afección

Severo Severa

Tolerable TolerableDende os 50 ós 100 m
Dende os 100 ós 200 m De incidencia Compatible Compatible

A partires dos 200 m De desafección Sen impacto Sen inferencia

Tódolos xacementos/depósitos arqueolóxicos, de ser atopado algún,

serán obxecto dun estudio superficial polo miúdo, documentándoos gráfi-

ca, fotográfica e tipograficamente. Elaborando ou actualizando os datos,

mediante modelo normativizado, do Inventario Arqueolóxico de Galicia,

tal e como dispón o Atr. 10.3 do Decreto 199/97 do 10 de xullo, polo que se

regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autonómica de Gali-

cia.
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V. MEDIOS MATERIAIS.

Os medios materiais para o desenrolo desta intervención serán os

comunmente empregados en traballos semellantes. Na análise cartográfi-

ca usáronse diferentes mapas de distintas escalas e condición (topográfi-

co, xeolóxico, parcelario, etc.). Coa fotografia aérea empregouse un es-

tereóscopo de espellos para ser quen de apreciar dun mellor xeito as es-

tructuras físicas e humanas da paisaxe que podan ser consideradas como

constitutivas de evidencia arqueolóxica.

No traballo de campo contouse con diferentes aparellos de medición

e equipos fotográficos, así como cun localizador de tecnoloxía G.P.S.

Como apoio planimétrico contouse cun teodólito e cun nivel láser,

miras telescópicas e cintas métricas. Na documentación fotográfica

valémonos de equipos fotográficos tanto convencionais como dixitais,

flashes, trípodes e atorchas de luz haloxena.
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VI. EQUIPO TÉCNICO.

O equipo técnico previsto estará composto polos seguintes persoas,

todas elas con abondosa experiencia en traballos de intervención e inves-

tigación arqueolóxica:

ARQUEÓLOGO DIRECTOR

Ramil Rego, E. Ldo., en Xeografía e Historia (Sección Historia, Espe-
cialidade en Prehistoria e Arqueoloxía) pola Universidade de San-

tiago de Compostela.

(I) 	 ARQUEÓLOGOS:

- Alles León, M.J., Lda. en Historia pola Universidade de Santiago de

Compostela.

- Castro Paredes, I., Lda. en Xeografia e Historia (Sección Historia,

Especialidade en Prehistoria e Arqueoloxía) pola Universidade de

Santiago de Compostela.

- López Pérez, C., Lda. en Xeografía e Historia (Sección Historia, Es-

pecialidade en Prehistoria e Arqueoloxia) polo Universidade de

Santiago de Compostela.
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- Insua Liñares, M.J., Lda. en Xeografía e Historia (Sección Historia,

Especialidade en Prehistoria e Arqueoloxía) pola Universidade de

Santiago de Compostela.

- Rodríguez Añón, E., Lda. en Xeografia e Historia (Sección Historia,

Especialidade en Prehistoria e Arqueoloxía) polo Universidade de

Santiago de Compostela.

VII. TEMPO DE EXECUCIÓN.

A duración estimada para o desenvolvemento deste proxecto era de

2 xomadas. Unha vez concluida a intervención remítese nun prazo non su-

perior a dez días esta Memoria Técnica, polo que se solicita a dispensa de

entregar un Informe Valorativo.



PALLADHVM
ESTUDEO DE ARQUEOLOXIA

NR 01 / 12
INFORME DE IMPACTO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ETNOGRÁFICO

DA CONSTRUCCIÓN DUN VERTEDOIRO EN RIBADEO

VIII.	 XACEMENTOS DO ENTORNO.

Como resultado das pescudas bibliográficas e as realizadas nos distin-

tos catálogos e inventarios alusivos ó patrimonio histórico, artístico e do-

cumental, e da propia inspección ocular, non ternos documentado na

área de afección do vertedoiro ningún elemento patrimonial.

IX. EFECTO PATRIMONIAL.

Considerando as bandas de afección sinaladas no apartado de me-

todoloxía, non ternos documentado elemento patrimonial algún que po-

da ser afectado pola construcción do vertedoiro.
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X. MEDIDAS CORRECTORAS.

Tendo en conta a non documentación de elementos patrimoniais se-

guindo a metodoloxía proposta, non cabe propoñer ningunha medida

correctora. De tódolos xeitos, e como as obras están nunha fase de exe-

cución moi avanzada, de ter existido algunha afección, esta non poderío

ser corrixida.

XI. CONCLUSIÓN.

Segundo o establecido no proxecto de avaliación patrimonial, e em-

pregando a metodoloxía all sinalada, non se puideron documentar ele-

mento histórico-artístico, arqueolóxico e etnográfico algún dentro da área

de afección do vertedoiro, polo tanto non se contempla o proposta de es-

tablecer medidas correctoras.
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Asdo.: Eduardo Ra

Cabe sinalar ca obra, segundo o cartel informativo da mesma (re-

producido no apartado de láminas) tivo o seu inicio en Novembro do

2000, e tiña previsto o seu remate en Xaneiro do 2001. Cando recibímolo

encargo de executar iste informe (Maio do 2001) as obras xa estaban co-

mezadas e paradóxicamente xa tiñan que estar rematadas. Recoñecidos

os cortes, noiros e escombreiras da obra non se recuperaron materiais ar-

queolóxicos, nin se observaron evidencias de que puidera haber depósito

ou xacemento algún.

En Vilalba, 17/05/01.

•

O Ar. eólogo Director,
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Noiro de emprazamento da obra.
Visto dende o Sur.

Cartel da obra. Sinalando o seu inicio en
Novembro do 2000 e o remate en

Xaneiro do 2001.
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